Natalia García Marina - 2006 - Fotografía dixital - 150 x 50 cm.

Liberdade, prosperidade e desenvolvemento da persoa e das
comunidades son valores humanos fundamentais. Estes só se
poderán acadar se o cidadán ben informado pode exercer os
seus dereitos democráticos e desenvolver un papel activo
socialmente. Estas actitudes da cidadanía dependen dunha boa
educación e dun acceso libre e ilimitado ao coñecemento, ao
pensamento, á cultura e á información. Neste quefacer, os
servizos de lectura semellan ferramentas básicas de acción local,
xa que se converteron no omnipresente equipamento de
proximidade en practicamente a totalidade dos municipios da
nosa provincia.
Galicia, segundo os últimos informes, xa non está ao final da
estatística nos índices de lectura, mais case. No territorio galego
é onde menos se le, cunha porcentaxe inferior á media
nacional, só somos superados polos estremeños. Mudar esta
tendencia negativa é o labor das administracións públicas, das
institucións educativas e culturais, dos medios de comunicación
e das familias. Unha acción conxunta e permanente.
Co novo número de interea visual que tedes nas vosas mans,
pretendemos amosar o deber de non aprazar este labor que
vimos sinalando. Innovar politicamente en acción cultural
require tamén revisar o concepto de filosofía e das metodoloxías
nos servizos municipais de lectura. Unha rede de conserva, de
utilización, de transmisión e, mesmo, de creación de

información e cultura, así como de fomento da interacción social
na poboación que non pode esquecer o ámbito do lecer. Unha
rede na que os seus terminais deben adoptar a forma máis
acaída para cada realidade municipal.
Desde estas páxinas e desde as reflexións e as experiencias que
vos amosamos, apostamos por unha concepción actualizada
das políticas a prol do libro e da lectura. Un proxecto como este
debe responder a obxectivos enfocados claramente ao
desenvolvemento da comunidade. A experiencia narrada polos
seus protagonistas -os casos dos concellos da nosa provincia de
Narón e Oleiros, por exemplo, van nesta liña.
Toda biblioteca é, necesariamente, unha creación incompleta,
unha tarefa en curso e cada andel baleiro anuncia as obras que
han de vir. O seu crecemento dependerá, en grande medida,
dos orzamentos que se invisten en termos de persoal, de
adquisición de fondos e da súa dinamización, mais tamén dos
seus usuarios. Posto que a valorización dos servizos de lectura
locais hai que aprendela, ensinala e guiala neste proceso ao
veciño, desde un primeiro momento é unha tarefa en que
participan moitos axentes. Este propósito de normalizar o
acceso e o goce das bibliotecas municipais e escolares, as
axencias de lectura de barrio ou parroquiais etc., debería formar
parte ineludible do contido de calquera política cultural e
educativa a nivel local para construír unha sociedade lectora.

Salvador Fernández Moreda
Presidente da Deputación da Coruña
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Ler e
animar a ler:

retos á paixón
Xosé A. Neira Cruz
Escritor e editor

Na base de toda política de promoción e desenvolvemento
cultural, a lectura debe ou debería ocupar un lugar primordial.
Lectura como alicerce de calquera outra iniciativa, non só as
que teñen que ver especificamente co libro. Pois é hora,
quizais, de entender que o exercicio de ler é extensible a
calquera soporte, nomeadamente neste tempos de recambio
tecnolóxico, pero non só polo feito de estarmos en momentos
de mudanza de contedores, senón porque unha concepción
ben entendida da lectura, non reducionista, interdisciplinar e
aberta a propostas imaxinativas -das que dan froito e
apaixonan- pasa necesariamente polo diálogo entre as
prácticas culturais.
Nese diálogo, o texto -calquera que este sexa, onde queira
que estea escrito, mesmo se non o está- é fundamental,
como o é o proceso de descodificación do mesmo. Cando
nos tempos de Trento a Igrexa deu en utilizar as partes
posteriores das casulas dos cregos (o oficiante dicía a misa
de costas ao pobo) para ilustrar sobre premios e castigos
divinos asimilados a diferentes prácticas de vida,
simplemente estaba a demostrar unha sagacidade certeira
que se resumiría na coñecida máxima "todo o que entra
polos ollos se aprende". Ou dito doutro xeito: todo o que
está á vista se le.
Leamos pois, e ensinemos a ler, nas luces coas que
iluminemos as nosas rúas nas festas (e xa nos deron sinais
nese sentido as decoracións de Nadal realizadas en Madrid
hai poucos anos), nas sobremesas que comamos, no
respaldo dos asentos que nos toquen diante no autobús ou
na bolsa do pan, como nos acaba de propoñer a Dirección
Xeral de Difusión e Promoción Cultural da Xunta de Galicia.
Pois na medida en que consigamos facer da lectura un acto
cotián, estaremos a gañar, no consciente e no incosciente que ás veces é a parte de noso que máis retén- espazos
para o goce lector.
Miguel Harguindey Tour dinámico de acrobacias - 50 x 67 cm.
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Sorprendamos aos nosos concidadáns con propostas que lles
entren polos ollos, perante as cales nin sequera teñan que
cuestionarse se é bo ou necesario achegarse a un texto. Que o
achegamento a esa proposta lectora -repito, no soporte que sexaveña revestida da dimensión de novidade, de feito inusual, de
acontecemento que apetece non perderse, pois, teñámolo
presente, para a maioría dos nosos veciños ler é, sen dúbida, unha
práctica excepcional. Non se trata de abrumar con estatísticas que
nos colocan á cola de Europa en consumo lector; tampouco é
momento de relembrar o número de libros (e hai que falar en
singular) que corresponden per capita neste país. Por non seguir
coas tiraxes cada vez máis reducidas dos libros que se editan, co
número de bibliotecas, coa adecucación das súas instalacións, coa
idoneidade dos seus horarios de apertura, co dinamismo das súas
actividades, coa accesibilidade dos seus fondos... Hai un longo
etcétera de atrancos vencellados ao libro e á lectura entre nós que
nos facilitan a escusa de non querermos ou non podermos ler.
Fronte a eses atrancos, agucemos o enxeño e tiremos proveito do
que sempre nos fai saír das nosas prácticas habituais para meter o
nariz onde máis nos presta: botemos man da curiosidade que aniña
en nós. Se un libro non chama a atención da meirande parte dos
nosos concidadáns -e as cifras din ás claras que non- levemos os
textos lidos, escritos, cantados, pregoados, pintados alí onde lelos,
no soporte que sexa, resulte inevitable, divertido e conmovedor.
Velaí, para empezar, as tres claves dunha posible campaña que
queira facer do texto (sigo resistíndome a falar só do libro) unha
chamada á atención colectiva: ten que estar por todas partes, sobre
todo nas máis inusuais; ten que divertir e promover o goce e/ou ten
que conmover a quen se achegue a el para que, dun ou doutro
xeito, fique tocado nalgunha freba inesperada do seu interior.
De tocar frebas do noso interior -é dicir, do noso insconciente- sabe
ben e bota man arreo a linguaxe publicitaria. Se é quen de
poñernos a consumir infinidade de produtos que, sen a debida
promoción, non chegariamos a incorporar aos nosos hábitos, algo
haberá que aprender dela para achegar a auga ao noso rego. Unha
regra de ouro que os publicitas teñen clara -e que nós non
deberiamos esquecer no noso empeño de promocionar a lecturaé que cada público, cada destinatario, necesita a súa mensaxe. Non
podemos presentarlle o mesmo texto a un neno, a un adolescente,
ao pai ou nai dese adolescente e aos seus avós. Tampouco
podemos falarlles do mesmo xeito a todos, pois cada un deles
responde a uns trazos xergais nos que se autoidentifica a formar
parte dun grupo diferenciado.
A cultura, e de forma especial, o libro, pecou con demasiada
frecuencia duns protocolos de comunicación inzados de máis de
grandilocuencia e solemnidade. Cómpre recoñecer e valorar o
consumo e prácticas culturais de cada grupo poboacional e, a través
desa segmentación, deseñar as nosas estratexias de achegamento.
Fallar na linguaxe coa que queremos chegar aos nosos destinatarios,
ou equivocarse na definición das características de cada grupo
tradúcese, na meirande parte dos casos, nunha baixa rendibilidade
dos esforzos e dos investimentos realizados. Romper esquemas,
desmontar prexuízos e apearse da gravidade soen ser boas

prácticas de partida que deberiamos anotar nos nosos decálogos de
promotores do libro e da lectura. Isto tradúcese, por exemplo, en
incorporar os cómics aos andeis das bibliotecas, en utilizar
mensaxes sms para promocionar unha determinada obra ou en
cantar a ritmo de rap a biografía do último homenaxeado no Día das
Letras Galegas, como acaba de demostrar un docente imaxinativo
dun centro do Barco de Valdeorras.
Vaiamos agora, para finalizar, a algunhas cuestións elementais que,
quizais por elementais, se nos esquecen adoito. E poñámolas unha
detrás doutra para advertir a evidente interrelación entre algunhas
destas formulacións.
1. Ler non é doado. Todos o sabemos, sabemos que a lectura
require un esforzo, unha concentración e unha dedicación que
outros medios, outras formas de lecer, non esixen. Xa que logo,
desterremos da nosa linguaxe referenzas á facilidade da práctica
lectora. Porque ler é fácil para moi poucos, para os menos.
Vaiamos coa verdade por diante e aceptemos que á maioría dos
nosos interlocutores ler non lles atrae. Digámoslles que ler, malia
ese esforzo, paga a pena, e demostrémoslles por que.
2. Ler é unha excepción cultural. Cando menos entre nós, así o
debemos ter en conta. Antes de poñerse a ler, cada cidadán
galego fai moitas outras cousas e, se lle queda tempo -cousa que
non soe acontecer- abre un libro. O cal tampouco significa que o
vaia ler. Xa que non podemos loitar contra iso -ou alomenos non
parece doado facelo- permitámoslle que así o faga. Deámoslle por
boa esa suposta práctica lectora. E descubrámoslle, poñamos ao
seu alcance, libros que se poden abrir sen necesidade de que
teñan que ser lidos. Libros de imaxe, álbumes ilustrados (dos que,
por certo, contamos actualmente en galego con edicións de
calidade probada e premiada a nivel estatal e internacional),
textos despregables, posters literarios, barallas de poemas ou
xogos con referentes en obras e escritores (e aí está, para
demostrárnolo, a magnífica campaña de lectura "Hora de Ler",
recentemente presentada e deseñada pola Asesoría de
Bibliotecas Escolares da Dirección Xeral de Ordenación e
Innovación Educativa da Xunta de Galicia).
3. Ler non é organizar actividades paralectoras. Sexan benvidos
os contacontos, as dramatizacións de textos, as visitas de autores e
autoras, as sinaturas de libros... pero que non se acaben
convertendo en substitutivo da lectura. Non vaia ser que os nosos
lectores acaben preferindo ser animados a ler máis que ser lectores.
4. Ler, malia todo, é necesario e segue a formar parte da nosa
práctica diaria. Mesmo se pode dicir que nunca como na
actualidade os nosos mozos escribiron e leron tantos correos
electrónicos, chats, mensaxes telefónicas ou blogs. Perdámoslle
medo a esas ferramentas populares e accesibles para enchelas de
contidos valiosos. Convirtámolas nas nosas aliadas e, para iso,
aprendamos a entendelas e utilizalas.
5. Ler non está de moda, non forma parte das dinámicas de
consumo defendidas desde programas de televisión de audiencias
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millonarias, por personaxes de sona ou por líderes sociais.
Aceptemos que ser culto xa non é un valor nesta sociedade que
apeou á cultura dos piares prioritarios, en aras do éxito económico,
a poder ser fulgurante, ou da fama gañada a calquera custo, e
convirtamos a nosa condición de minoría en elemento de exotismo
diferencial. Ser exóticos consiste en ter mensaxe oculta, en ter algo
que dicir, en ofrecer misterio. O misterio segue a ser un punto
valorado na bolsa cambiante dos nosos valores e prácticas sociais.
6. Ler pode ser prescindible pero os seres humanos seguimos sen
poder prescindir da necesidade de que nos conten boas historias.
Aproveitemos esa necesidade para proclamar a existencia dunha
boa historia, en formato libro, capaz de engaiolar a cadaquén.
Divulguemos o feito de que hai un libro feito á medida das nosas
necesidades. Que cada un de nós temos alomenos un libro que
nos vai engaiolar. Trátase, xa que logo, de atopar ese libro.

7. Ler non implica a obriga de rematar un libro que non gusta.
Animemos a pechar e abandonar os libros que se caen das mans,
do mesmo xeito que animamos a atopar os bos libros que se
devoran sen necesidade de estratexias de apoio.
8. Ler é unha práctica que, como todas, necesita un tempo e
un espazo. Cremos tempos nas repletas axendas de actividades
diarias e propoñamos espazos alternativos para a lectura. Espazos aos
que chegar sexa doado, que formen parte dos itinerarios diarios, que
resulten cómodos e acolledores, nos que, ante todo, un se atope ben.
9. Ler e animar a ler é responsabilidade de todos.
Corresponsabilicemos ao tecido social no esforzo de falar do libro e
da lectura. Contemos cos creadores e dinamizadores culturais, si,
pero non esquezamos aos lectores e lectoras que, malia todos os
atrancos, seguen a estar aí: a despachar pan nunha panadería, a
poñer cafés nun bar, a dirixir o tráfico nunha praza... Propoñámoslle
aos nosos lectores escollidos falar dun libro
aos demais, e fagamos que falar de libros
sexa algo cotián, frecuente, accesible, non só
cousa de mestres e escritores. Porque hai un
libro para cada lector e cada lector pode falar
dun libro.
10. Ler é unha práctica que habitualmente
se herda. Existen os lectores espontáneos,
pero na biografía de case todo bo lector
apareceu nun momento dado unha persoa
para a cal os libros eran fundamentais.
Convidar a formar parte do círculo dos
iniciados e demostrar que paga a pena
formar parte dese círculo move resortes
internos a prol da lectura. Sempre e cando as
razóns esgrimidas sexan sinceras e as
emocións, certas.

Ana Karina Lema Astray
Silencios - Técnica mixta sobre tea
(Díptico) 130 X 97 cm.

11. Ler e animar a ler implica paixón. E
implica obviamente ler. Se non lemos
dificilmente poderemos animar a ler. Se non
nos apaixona a lectura, dificilmente
lograremos apaixonar aos demais. Só o que
sente a paixón, apaixona. A paixón, malia
todas as modas en contra, segue a contar con
moitos adeptos/as.

Velaquí o reto. Formular retos, como se se nos fose a vida niso, e
facer o posible por chegar á meta fixada, é fundamental nesta lea
do libro e da lectura. Porque efectivamente unha parte da nosa
vida, a que se le, se conta, se escribe e se soña, se nos pode ir co
libro que non se le, coa lectura inexistente.
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Ler como
sexa
Andrés Sobrino

Ilustración: Patricia Castelao

Universidade da Coruña

As bibliotecas públicas non tiveron para min significado até que
comecei a estudar na universidade. Estiveron, por tanto,
ausentes na miña formación lectora; o meu gusto polos libros
non lles debe nada. Na miña infancia, nos primeiros anos
cincuenta, a biblioteca integrábase con dificultade nos costumes
cidadáns. Na miña cidade existía a Biblioteca da Casa da Cultura,
dirixida moi eficientemente, como sabería anos despois, polo
poeta Garcés, mais ninguén -nin os pais, nin o profesorado- me
ensinou o camiño até o xardín de San Carlos. No colexio en que
estudei os libros estaban protexidos do lector por librarías
acristaladas, pechadas con chave.
Como cheguei aos libros? Na miña prehistoria lectora vexo unha
revista, Blanco y Negro, que, segundo a miña nai, me facía
comer mentres pasaba as follas e aparecía un conto esfollado,
Blanquita, en que unha nena tiña un amigo león. Despois veu
o TBO, que cada domingo me compraba o meu pai se me
portaba conforme era debido. Foi un comezo de lecturas e
angustia porque dona Pilar, que me ensinaba a ler, non acababa
de o facer de todo. E o TBO agardaba coa familia Ulises, Babalú
e os inventos imposibles daquel profesor de Copenhague.
Lembro o tremor da noite de Reis e a confianza que eu tiña en
que me traerían libros. El tesoro de la juventud, o máis
desexado, o que nunca chegou, incomprensiblemente ao meu
xeito de ver. Chegaron, iso si, As mil e unha noites, O capitán
de quince anos, Platero y yo...

Primeiras lecturas
O meu pai sentía un respecto enorme polos libros, gozaba
comprándomos e referíase a eles chamándoos con reverencia,

obras. Era, asemade, un gran lector en voz alta que, cando volvía
do traballo nos lía a miña nai e a min: El Lazarillo de Tormes, As
aventuras do Capitán Corcorán e, mesmo, As comedias para
puritanos de Bernard Shaw. Aínda lembro a súa voz
tranquilizadora léndome a Salgari nos meus longos períodos de
enfermidade. Os meus veciños deixábanme os luminosos libros
de Elena Fortún e as novelas de Karl May. Lía todo e todo o
remataba enseguida. Ás veces, na rúa, facendo recados que me
encomendaban na casa ou simplemente paseando, entrábame
unha estraña urxencia. Había un libro, de Enid Blyton, de Verne,
de quen fose, que me agardaba. E había poucos praceres máis
grandes que aquel reencontro.
Os libros tiñan tamén un significado físico: cheiraban a novo, a
tinta, tiñan cubertas de cores, brillantes ou mate, papel de
diferentes rugosidades, debuxos mellores ou peores. Desde
que chegaban ás miñas mans poñíame a presupoñer o seu
contido: a capa facíame pasar a follealo, fixábame nunha frase,
miraba un debuxo... Se non o podía comezar, pechábao con
fame de ler.
Algo semellante ocorría cando ía ao cinema. Penso no antigo
Equitativa da Coruña. Preparábame para o filme que ía ver
cos carteis que se exhibían fóra da sala. Despois, xa sentado
na miña butaca, acendíanse as luces arredor da pantalla que
logo se apagaban. Abríanse unhas cortinas, iluminadas, subía
o pano e comezaba o espectáculo, bigger than life, máis
grande que a vida. Así era tamén a miña experiencia lectora,
íame poñer en contacto, aos poucos, con algo que era
imposible naquel mundo gris: a aventura, o perigo e a súa
superación, illas, piratas...Pecho os ollos e aparecen a
colección Pulga, Cadete, Historias, Salgari, Xulio Verne, os
libros de Araluce...

7

A adolescencia sorprendeume lendo os libros do Reader´s
Digest, aquelas versións que a revista americana facía de novelas
de éxito. Tamén apareceron libros que, decididamente, o meu
pai non me deixaría ler. Estou a falar de Trópico de Capricornio
de Henry Miller. Mais todo alimenta. De súpeto, descubrín que,
alén de quentura, Henry Miller producíame un novo pracer, a
conciencia de descubrir un grande escritor, aínda que o motivo
do meu achegamento fose, nunca mellor dito, non sancto.
E aos poucos, medraban os meus propios libros, en que investía
os meus escasos aforros. Xuntábanse nos estantes, interferíanse,
uns chamaban a outros que aínda estaban por chegar. Creouse
algo dinámico e sorprendente que eu ordenaba de mil xeitos. O
illamento lector producíase no meu cuarto, non demasiado alleo
aos ruídos do exterior, alumado por un flexo, mais, naqueles
tempos, podíase dar en calquera lugar, como sucede cando se le
cunha entrega absoluta, cunha entrega de converso.

Da universidade e a censura

As bibliotecas familiares
Na familia había unha biblioteca canónica, a do meu padriño. É
dicir, unha biblioteca situada no lugar de respecto da casa: esa
estraña habitación que se denominaba despacho e que cumpría
un papel pouco coñecido. O dono da casa tiña un despacho, era
así, mais ninguén sabía moi ben para que. Alí estaban as
sempiternas librarías acristaladas, mais sen chave. Alí eu tiña
permiso para revolver e ler o que quixese. O meu padriño, un
home profundamente libre, non pensaba que os libros
puidesen facer mal a ninguén.
Nesta biblioteca folleei a nosa Enciclopedia Británica, o Espasa.
Foi unha lectura continuada e sempre reiniciada que, alén de
motivar curiosidades, achegoume á Historia da Arte. Tamén había
novelas en edicións anteriores á guerra, da Editorial Prometeo,
novelas inglesas dos anos 40, obras de Stefan Zweig, libros de
Valle-Inclán... De cando en vez, meu pai recomendábame unha
lectura ou dicíame que outra non a debía ler. Cando isto sucedía
eu quedábame perplexo. Por que non debía ler aqueles contos
das Mil e unha noites- na edición de Blasco Ibáñez- que non
estaban no libro que me trouxeran os Reis? Non o comprendía,
meu pai tampouco pasaba da indicación.
Tiña acceso a outra biblioteca, a da miña avoa materna. Era o
contrario da anterior en fondo e en accesibilidade. Alí había revistas
carlistas encadernadas, folletíns de Sopena e novelas, moi
emocionantes para min, de Dick Turpin e de Dick Norton. Tamén se
podía observar algunha revista republicana, asustada naquel mundo
francamente conservador. A avoa prohibíanos o acceso aos armario
dos libros a min e aos meus curmáns e isto proporcionounos un
pracer engadido: ler ás agochadas, vixiando por se viña.
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E chegou a universidade e alí si que houbo bibliotecas públicas.
E que bibliotecas! Estou pensando singularmente na da
Facultade de Filosofía e Letras de Santiago, onde estudei.
Recórdoo como unha experiencia viva, fermosa e, tamén,
olorosa: un cheiro a unha mestura de cera, madeira e
humidade, só lle faltaba unha ráfaga de incenso. Dera un paso
cara ao máxico: lía unha edición de La Regenta, ilustrada por
Llimona, nunha fermosa biblioteca histórica, chea de segredos
que se me brindaban amablemente. Consultaba o Summa Artis,
intentaba traducir os Carmina Buranna... O tempo, aínda,
pasaba lento e o silencio, moi relativo, non me impedía
concentrarme. E continuei coa miña vida de lector, animada
polo descubrimento deste novo paraíso.
Na biblioteca encontraba ademais libros de arte con
anotacións persoais, que me aclaraban a posible atribución
dunha ou doutra obra, diferente á sinalada polo autor do libro.
E esta incorrección, de xeito evidentemente censurable,
levábame a pensar no seu autor, nas súas motivacións
escritoras e no seu perfil persoal. Aínda hoxe, cando compro
un libro de segunda man, contemplo con interese a tarxeta
postal esquecida e as anotacións, intelixentes ou cándidas,
que acompañan as súas páxinas. Alguén fixo partícipe da súa
vida e da súa intimidade ese libro. Cando o leo, leo un libro
humanizado. Ás veces somos nós, en lecturas anteriores, os
humanizadores. Así obteremos ese momento único, en que o
libro que lemos no verán nos brinda un rego de area de praia.
É un fermoso agasallo de tempos máis claros. Como Proust
coa súa madalena, de súpeto invádenos unha sensación
especial, un benestar novo e, pensando nela, volta o día
soleado e, nalgúns casos, feliz.
A colección Austral, cun prezo ao alcance do meu peto,
achegoume aos clásicos. Aínda gardo o meu primeiro Quixote,
subliñado en vermello e azul; insubstituíble. E virán os libros de

Losada: a Xeración do 27 e Neruda, algúns comprados a
Eduardo no seu portal da rúa do Vilar, que aconsellaba:
- Lévao, que tamén o levou don Benito Varela Jácome.
Os libros en galego impresos na Arxentina, comprados en
trastendas, os meus primeiros livres de poche, as novelas de
Eça de Queiroz, os poemas de Pessoa, Rosa Chacel e Giraudoux
defendendo o meu propio ser nun longo servizo militar de 18
meses. Como esquecelos?
A procura do que a censura prohibía, fixo que axiña coñecese a
compañeiros de ruta que, como eu, frecuentaban lugares onde
ás veces achamos o que procurabamos. Os libros desexados,
disputados con outros clientes, tiñan unha dupla condición de
sufrimento, libros feridos polos censores e polos avatares do non
sempre fácil transporte. Eu débolle a referencia dalgúns deles ao
profesor Sobejano que, nun curso de verán para estranxeiros que
organizaba a Universidade de Santiago de Compostela en
Coruña, nos falaba de novelas que non podiamos ler, La
reivindicación del Conde don Julián de Goytisolo e Si te dicen
que caí de Marsé. Dous agasallos marabillosos.

O deber ser da biblioteca
Mais, como di Alberto Manguel, quen me pode privar de
continuar a comprar consolación, esa consolación ás veces
bebida até o fondo do vaso, outras simplemente probada...
Consolación... que mira como arrecía, como dicía Gloria Fortes.
E eu, o home que se fixo lector sen bibliotecas, que atopou máis
tarde nelas maxia e alegría, soño cunha prolongación pública
deste sentimento. Soño cunha biblioteca como a que desexa
Umberto Ecco: algo comparable aos estantes deses vendedores
que, nas beiras do Sena, ofrecen aos paseantes a súa
mercadoría. Alí os libros procúranse, ás veces, atópanse e outras
aparécensenos como as cousas importantes da vida. Esta
biblioteca deberá ser íntima e pública, que nos permita illarnos
na nosa tarefa e que, ao mesmo tempo, sexa un lugar de
encontro e charla.
Fica aquí a miña homenaxe á Biblioteca Pública de
Guadalaxara, que coñecín, viva e magnífica, na época en que a
dirixía Branca Calvo.

A miña piedade polos libros ten un antecedente histórico, aínda
estou a ver como unha tía avoa queimaba as láminas dunha
castísima edición de O paraíso perdido de Milton. Eu era un
neno e non podía comprender por que os pobres Adán e Eva
tiñan que arder na cociña bilbaína. Por iso, cando xurdiu, adoptei
libros: unha Antología rota de León Felipe, que quixeron
esnaquizar furibundos fascistas dos anos oitenta, acompáñame
coas súas páxinas medio borradas, lembrándome que a palabra
non desaparece aínda que algúns teimen niso.

Enfermo de literatura
Os lectores compulsivos pertencemos a un club secreto, que os
cataláns definen cunha palabra, lletraferits, os letraferidos.
Coñecémonos entre nós polo xeito de coller un libro, de
follealo, de valorar a calidade dun papel -ese sorriso que nos dá
unha textura-, pola présa para buscar privacidade cando
atopamos o libro procurado... Alén disto temos bastantes
teimas, tratamos os nosos libros de xeito especial, ás veces
ilóxica: un amigo meu prancha as follas dos libros logo de os ler,
eu, que son capaz de os encher de anotacións, non tolero que
se lles dobren as follas con marcas de lectura.
Sei, asemade, que comprarei libros até que poida. Oio á miña
nai, cando eu era adolescente:
- Mais liches todo o que tes?
Como respondía entón, respondo hoxe:
- Non, claro que non.
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O valor da
lectura:
ler por ler
Santiago Yubero
Universidade de Castilla-La Mancha

O longo camiño cara á lectura
Formando parte da nosa memoria colectiva atópanse as historias
que nos acompañaron durante a infancia. Historias que xeraron a
estrutura intertextual que somos capaces de recoñecer cando nos
enfrontamos a unha trama argumental, sexa lida, escoitada ou vista a
través do cine ou a televisión. Neste ámbito atópanse os contos
tradicionais que nos contaron e limos de pequenos. Cada vez que nos
acercamos a unha estrutura narrativa similar a aquelas que coñecemos e
aprendemos noutro tempo, espértanse os nosos esquemas cognitivos para
alertarnos de que produciuse un encontro con algo coñecido.

Patricia Castelao
Ilustración para o
Calendario das Letras 2007
Lápiz/dixital

Un de aqueles contos é A bela durminte, cuxo esquema estrutural volve unha e outra vez, como nos
recordan as mulleres "silentes" que describe no seu libro, A casa das mulleres durmidas, Yasunari Kawabata,
ás que, precisamente, Gabriel García Márquez no seu último libro, Memoria de mis putas tristes, fai unha
homenaxe da man de Delgadina, un personaxe co que ben podería reconstruírse á perfección o mito da propia Bela
Durminte. Sen embargo, as referencias ao intertexto lector e o mito da Bela Durminte, aquí só as imos tomar como escusa
para establecer unha relación metafórica entre o papel que cumpre a moza protagonista do vello conto recollido polos Grimm e
o proceso de aprender a amar a lectura.
Recordemos que neste conto, a Bela permanece inerte á espera de que un mozo príncipe a bique para recobrar un suspiro de
vida, pero aínda así, a pesar da súa situación, toda a súa beleza permanece inalterable,…, simplemente, atópase durmida. O novo
príncipe que ao final consiga chegar ata ela, co seu bico non lle concederá a beleza, só (e non é pouca cousa) conseguirá activar
todos os encantos que a nova dama xa atesoura previamente.
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Neste vello conto, antes de que o príncipe consiga acercarse ata
a princesa, outros príncipes o intentan, sen conseguilo. Algúns non
o conseguen porque non tiveron o valor suficiente para afrontar
as dificultades, outros simplemente non puxeron o empeño
necesario; outros, sen embargo, non elixiron o momento
adecuado,…, foron, sen dúbida, moitos os príncipes cuxas accións
e esforzos non tiveron a recompensa, nin o éxito desexado.
A imaxe do lector recórdanos á dos príncipes que buscan
encontrarse coa Bela. Á do príncipe que trata de achegarse a
bicar á princesa para espertar a súa beleza durmida. Así é a
lectura, sen dúbida unha Bela Durminte esperando a que o seu
príncipe (o lector) lle dea vida, faga espertar a beleza que
conten no seu interior.
Logo, ela, a Bela (a lectura) collerá da man ao príncipe, tal coma
o fixo no conto, para ensinarlle as marabillas do seu palacio, do
seu país, do seu mundo e así poder gozar xuntos do que a vida
pode ofrecerlles. A lectura ven a dicirnos que o paraíso existe,
que a esperanza existe, que se dúbida conseguila esixe esforzo,
aínda que talvez necesitemos tamén un golpe de sorte.
Non creo que, no esencial, esta historia cambie moito. É posíbel
que a Bela cúbrase doutras vestimentas que, aparentemente,
fágana parecer distinta e, talvez, incluso, o príncipe non teña
moito que ver con aquel outro; pero o camiño a seguir é o
mesmo, tortuoso, difícil, cargado de fitos que marcarán o éxito
ou o fracaso da aventura.
Coma no vello conto da Bela Durminte, ela agarda, conservando
todo o seu encanto, a que o príncipe roce os seus beizos para
facerlle partícipe dos seus marabillosos soños. Así espera o libro.
Pero non é nin foi nunca tarefa fácil chegar ata el, moitos o
intentan, sen embargo non son moitos o que o conseguen; se
necesita tesón, forza de vontade, motivación, atrevemento, bos
consellos e, seguramente, unha pizca de sorte,…, aínda que,
sen dúbida, merece a pena. No camiño do lector, seguramente,
cada día barreiras de xilveiras impidan o paso e haxa que loitar
e superar o agotamento que nutre a desgana.

fonte de socialización, pode supor o mantemento do orden
establecido sen trabas críticas, pero tamén pode formar un
individuo máis crítico e libre, que non acepte sen mais o que se
lle impón. Non é casual que os gobernos autocráticos teman
aos lectores e fagan fogueiras de libros para destruír un
instrumento de subversión; os nazis queimaron libros, as
ditaduras perseguen aos intelectuais e prohiben a edición e a
lectura de determinados libros; na memoria de moitos españois
atópanse as vivencias sobre a prohibición de ler a moitos
autores e a esixencia de ler textos moralistas e de formación
nacional. E é que, efectivamente, ler pode ser un instrumento
de sometemento ou unha afirmación individual que nos pode
facer libres, solidarios, críticos e independentes. Non se pode
controlar ao que le libremente. O lector descubre a través do
texto outras realidades e pode chegar a interpretar de forma
crítica a súa propia. Deste xeito, non pode controlarse a orde
establecida, o que pon en perigo o sometemento do individuo
ás instancias de poder: institucións, ideoloxías políticas ou
relixións. Por iso, aínda hoxe, non é estraño observar lugares
onde se quere controlar a lectura actitudes contradictorias
nalgunhas instancias de poder que, mentres recomendan a
lectura, non poñen os medios precisos para facilitar e xeneralizar
os comportamentos lectores; pois a lectura xeneralizada e libre,
supoñería persoas máis formadas, máis críticas e, sen dúbida,
máis independentes.
Pero a lectura e a escritura son fenómenos construídos
socialmente, aos que se lles engade unha serie de capacidades
que han de ter un valor social, cun significado cultural dentro
do seu contexto. Por iso, o proceso lector non se reduce a
saber ler e escribir, senón que tamén son os seus obxectivos a
adquisición do razoamento abstracto e do pensamento
independente e crítico.
A lectura, polo tanto, non pode analizarse soamente desde
variables individuais, senón que resulta imprescindíbel unha
análise en función da sociedade na que o individuo
desenvólvese, sen separar as condutas lectoras das imaxes
proxectadas socialmente da lectura, que orientar ou bloquear a
conduta lectora.

A lectura como expresión da liberdade
Lectura instrumental vs lectura pracenteira
Para construír e transmitir a cultura o instrumento do que
dispoñemos é a linguaxe. Aínda que as imaxes, nun mundo
como o noso, cobraron unha importancia relevante como fonte
de socialización e, con elo, o desenvolvemento de novas
habilidades para o recoñecemento dunha renovada linguaxe
icónica, a palabra impresa segue formando parte esencial dos
procesos de comunicación e un elemento básico para a
información. Sexa acompañando a unha imaxe como eslogan
impactante ou en textos informativos ou narrativos, a palabra é
a fonte que nutre o proceso de socialización co que
interiorizamos as normas, crenzas e pautas de conduta
aceptadas pola nosa sociedade. Sen dúbida, tal vez sexa este o
factor máis relevante da importancia da lectura. A lectura como

Na nosa sociedade, por moito que se trate de fomentar a lectura
pracenteira, á actividade lectora se lle soe dar importancia pola
súa dimensión instrumental. A lectura adoita asociarse coa
actividade intelectual, coa aprendizaxe, co estudo e,
basicamente, coa transmisión de información e a adquisición de
coñecementos. Pero tamén existe, aínda que non de forma tan
maioritaria como desexáramos, a idea que asocia a lectura co
entretemento, aludindo ao seu carácter relaxante e de ocio
agradable. Así pois, podemos diferenciar a lectura instrumental,
que faise para obter información (aprender, estudar, saber o
funcionamento de algo,…), da lectura ociosa, polo feito de que
a última se elixe de forma libre e voluntaria, co obxectivo de ler
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por ler, por entretemento e autosatisfacción, aínda que tamén
poda aportar coñecemento sen que, en ningún caso, este sexa
o seu obxectivo primordial.
Podemos preguntarnos se a lectura é unha actividade
imprescindíbel cando un número considerable de persoas, en
torno á metade da poboación, non len e non parece que ocorra
nada. O éxito social non depende do nivel cultural. O éxito social
pasa polo consumo e a lectura queda relegada nun segundo
plano, como conduta individual, que só realizan as minorías. A
nosa cultura ten a súa base na economía e os medios de
comunicación véndennos modelos de conduta baseados no
consumo e en actitudes hedonistas.
Os lectores non son modelos sociais. Sen embargo, un fogar con
libros segue sendo máis distinguido. A existencia no domicilio
particular dunha biblioteca constitúe unha marca social positiva;
quizá por iso, moitos personaxes públicos elixen fotografarse
para os medios de comunicación diante das súas bibliotecas.
Para que unha persoa se motive no desenvolvemento dos seus
hábitos lectores é preciso que interprete a lectura como un feito
cultural relevante e coma unha destreza individual importante;
pero o significado social defínese en termos culturais, non
individuais. Por iso, o que a linguaxe escrita e a lectura sexan
relevantes para o neno, dependerá da comunidade de
referencia. O neno formulará interpretacións sobre a linguaxe
escrita, a súa natureza e propósitos, baseándose na
interpretación ofrecida polos outros, indicando coa súa
actividade a importancia destas accións, para o funcionamento
adecuado na sociedade á que pertence.
As dimensións cognitiva e afectiva na actitude lectora están
intimamente coordinadas; quizás a dificultade radica en que a nivel
educativo soamente pénsase, ou faise de maneira prioritaria, no
compoñente cognitivo desta actitude, deixando que o
compoñente afectivo xurda por si mesmo ou incluso ignorando a
súa potencialidade. Trátase de que o libro non sexa un intruso na
vida das persoas, un elemento incómodo que nos persegue. A
relación entre a lectura e o neno debe estar baseada na empatía.
Soe ser habitual pasar dos primeiros encontros lectores conxuntos,
cheos de emotividade e complicidade, entre o neno os seus pais,
a situacións de illamento do neno co libro, á hora de comezar a
súa aprendizaxe lectora. O neno enfróntase a textos de forma
individual que son difíciles de descifrar para el pero que, sen
embargo, en moitas ocasións son literariamente máis simples que
os contos narrados ou lidos conxuntamente. Se a lectura non serve
para gozar como antes e compartir situacións cos adultos
significativos, a actividade lectora pode perder o seu significado
social, desposuíndoa do seu valor inicial e quedándose,
exclusivamente, como unha actividade circunscrita á esfera escolar.
Outro dos problemas é o que suscitan os programas de
ensinanza cando se centran, basicamente, na funcionalidade da
lectura e no libro como instrumento de aprendizaxe, isto
contribúe a considerar a lectura coma unha tarefa escolar allea
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á vida cotiá e afastada da liberdade de escoller, próxima á
obrigatoriedade, en moitas ocasións tediosa. Por iso, algúns
nenos chegan a percibir a lectura da aula coma unha tarefa
propia dese contexto e, desde logo, como algo diferente da
lectura que se poida realizar fóra da escola.
Aínda que se trata de fomentar o valor da lectura pracenteira, a
actividade lectora que é válida, en moitos casos, dentro do
contexto escolar é a que leva a resolver con éxito unha tarefa.
Se o pracer está no resultado de acabar o libro, por ler un máis
e gañar aos compañeiros, sen interesarse polos personaxes ou
polo argumento, a lectura acabarase cando desapareza a
competencia, a nota polo resultado. Neste proceso de
aprendizaxe condutual onde o relevante son os reforzos obtidos
ou as tarefas, como símbolo do castigo, a acción de ler, en si
mesma, non ten ningún significado.
O interesante é transmitir que a lectura é conveniente e
altamente satisfactoria. A meta non é ler para devorar libros,
senón gozar da lectura como actividade intrinsecamente
reforzadora, cunha meta inmediata na propia acción e co
obxectivo de conseguir o hábito lector a medio prazo. Ser lector
habitual proporcionará nun futuro próximo unha formación
cultural máis sólida e unha configuración da personalidade
máis equilibrada.
O obxectivo debe ser que a lectura convértase nun goce,
primando a liberdade de acción, e extraendo do libro todo o
seu mollo emocional e cognitivo. Unha vez creada a
inclinación favorable cara ao acto lector, e descuberto o valor
da lectura, poderá realizarse con maior ou menor
intensidade nunha época determinada da vida, pero a
actividade lectora volverá a producirse, aínda que se
suspendera temporalmente.

O valor da lectura ou a lectura como valor
Unha comunidade alfabetizada facilitará o desenvolvemento
das competencias lectoras e, nela, a lectura constituirá un
coñecemento socialmente valorado. Os modelos aos que están
expostos os nenos, o material de lectura ao que acceden e os
seus propios intereses, inflúen constantemente na súa
concepción da lectura. De feito, unha influencia moi importante
do factor social é a frecuencia do contacto co obxecto cultural,
a presenza de libros e lectores no entorno social inmediato do
neno. Se se prodúcen contactos coa lectura, o neno aprende
que o libro sirve para mirar, para ler, para divertirse e o texto é
visto como portador dun contido, que vai a ser valorado.
Por iso, para desenvolver o valor da lectura é preciso xerar un
modelo social onde esta tome sentido. Se a construcción do
lector é unha acción social, todos somos responsables. Debemos
entender que a lectura incide á súa vez sobre os suxeitos de
forma individual e sobre a sociedade na súa totalidade;
construíndo individuos máis formados, mellora a sociedade.
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Ao adulto na súa mediación se lle ha de esixir que ame a
lectura, que sexa capaz de transmitir aos nenos o encanto de ler
e de facer do encontro unha situación pracenteira. Recordemos
que o primeiro é o desexo de ler e o goce da lectura, os
aprendizaxes son complementarios ao propio acto lector.
Como sabemos, os nenos teñen que adquirir a cultura do seu
entorno, teñen que asimilar os valores que marcarán a súas
pautas de comportamento para construír un estilo de vida. Ese
proceso de aprendizaxe realízase a través do modelaxe, os
nenos farán o que vexan facer aos seus maiores, serán os seus
modelos a seguir e imitar. Nun principio serán os seus pais, pero
axiña entran en xogo outros axentes de socialización, actuando
tamén como modelos neste proceso. Entre eses outros que
poden actuar como modelos dos nenos atópanse os
personaxes das narracións, orais nun principio e escritas cando
teñen desenvoltas as destrezas lectoras. Recordemos que na
primeira infancia os nenos non establecen diferencia cognitiva
entre a realidade e a aparencia, entre a ficción e a realidade,
para eles, os personaxes dun conto poden guiarlles de igual
maneira que unha persoa real do seu entorno inmediato.
Que a lectura por si mesma ten valor é algo innegable e
indiscutible. As potencialidades cognitivas que desenvolve, o
espírito crítico que conleva, as aprendizaxes que nos
proporciona…, existen multitude de estudos que avalan estas
afirmacións. Pero, sobre todo, interésanos a lectura, como
actividade lúdica, situada no tempo de ocio da nosa sociedade
e, polo tanto, ha de concedérselle un valor social.
Non hai dúbida de que ser lector implica máis que levar a cabo o
acto de ler, ese é soamente o compoñente condutual. A lectura
debe acompañarse dun compoñente emocional, a satisfacción ao
ler, e dun compoñente cognitivo que da importancia á lectura
(Larrañaga e Yubero, 2005). A conxunción deses tres
compoñentes é o que da valor á lectura e o que fai que a lectura
teña valor por si mesma. Cando se le por libre vontade, gozando
dun libro, cando se le por ler, o demais ven por engadidura.
Miguel Porto
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O sistema galego
de bibliotecas.
As bibliotecas públicas
onte e hoxe
Daniel Buján
Bibliotecario

Un pouco de historia
As bibliotecas públicas galegas, nacen, cando menos oficialmente, a mediados do século XIX, como bibliotecas públicas
provinciais, ligadas en certo modo aos Institutos daquela tamén creados e cos fondos procedentes da desamortización.
Fano como polo demais o resto das españolas, cun concepto bastante diferente tanto do que temos hoxe en día de
biblioteca pública, como do que na mesma época se está a desenvolver noutros ámbitos como o anglosaxón. Un
concepto que mesmo vai lastrar algúns aspectos do desenvolvemento da biblioteconomía pública en España ata datas
recentes (a limitación ata hai pouco do número de profesionais dos corpos estatais de bibliotecarios en razón do
mantemento dun suposto nivel e prestixio intelectual dos seus compoñentes é un exemplo desta errónea concepción).
Hai exemplos de bibliotecas que fan servizos de biblioteca pública anteriores aos destas bibliotecas provinciais, ligadas
en certo modo ás correntes ilustradas do país. A Biblioteca do Consulado en Coruña, aínda aberta, é un notable exemplo,
as bibliotecas ligadas ás Sociedades Económicas de Amigos del País, aínda que con restricións, so outro. En calquera
caso, esta visión con que nacen as bibliotecas públicas galegas ten a súa orixe no feito precisamente de que polo menos
no que respecta aos seus fondos nacen non tanto dunha demanda ou dunha esixencia política, como do feito
circunstancial dunhas bibliotecas monásticas confiscadas ou mellor "desamortizadas" por Mendizábal.
Pouco queda deses fondos. Tras o abandono en que quedan moitos deles ata a creación das Comisións de Monumentos
Históricos e Artísticos, boa parte deles pérdense. Perviven os da Biblioteca Pública do Estado (biblioteca Nodal agora) en
Pontevedra, que polo demais só supón arredor do vinte por cento dos fondos orixinalmente conservados en conventos
da provincia, os da Biblioteca da mesmo orixe e categoría de Lugo e algúns máis dispersos (os do mosteiro de Conxo
actualmente conservados en Poio, os de San Martiño Pinario e poucos máis). Os da Biblioteca de Ourense acabaron
ardendo nun lamentable incendio e os de Coruña perdéronse na súa maioría.
Os feitos históricos teñen, neste caso, unha importancia maior da súa simple exposición. Cando nacen estas bibliotecas,
o termo público refírese unicamente en que son accesibles, pero pouco máis. Trátase en boa parte dos casos de fondos
esencialmente de uso relixioso, textos bíblicos e litúrxicos, moita literatura pastoral e obras de devoción, e, o que o fai
aínda menos accesible, en boa parte escrita en latín.
O resultado era de esperar: non hai lectores. Os poucos índices de asistencia a estes centros no século XIX e ata ben
entrado o XX sinalan un mesmo panorama, a inasistencia de lectores. Por iso e polas poucas posibilidades de acceso
que teñen a elas boa parte da poboación, nace un novo concepto ao longo do século, que é de biblioteca popular, ou
sección popular en bibliotecas públicas. Este termo non é actualmente de uso. En canto ás bibliotecas públicas hai tempo
que teñen asentado o seu concepto popular e dirixido ao público común, pero non sempre foi así. É máis, a razón do
seu nome está precisamente na necesidade de diferencialas das bibliotecas entón denominadas públicas, máis pensadas
para eruditos e estudosos de alto nivel cultural que para lectores do común.
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Podemos establecer pois que os esforzos dos bibliotecarios
durante o século XIX van ser, por un lado o de enriquecer,
modernizando, os fondos que con tan pouca operatividade
pública nacen a mediados de século, e por outro o da creación
de bibliotecas "populares", que podemos considerar, como
estrutura estatal, orixinadas nunha política posta en práctica por
José Echegaray. Nacen estas bibliotecas en escolas públicas, coa
dobre función de escolares e populares e son varias as
poboacións galegas que chegan a contar con este tipo de
centros, Vigo entre elas. Podemos considerar este proxecto

como o primeiro intento, fallido polo demais, de crear unha
estrutura de bibliotecas fóra das capitais de provincia. Cada
biblioteca recibía cerca de 200 libros enviados polo Ministerio
de Fomento, que recibían o mestre e o alcalde da poboación.
Mostra dun cambio de concepción na política destas bibliotecas
vai ser a autorización (que agora parécenos común, pero
daquela era unha novidade, moi contestada por varios sectores
profesionais) do servizo de préstamo, dun só libro por lector e
por dez días, e sempre que non se trate de "dicionarios, atlas ou
outras obras de precisa consulta". Contaban ademais con

amplas coleccións de libros de lectura e recreo (case un vinte
oito por cento, que se hoxe nos parece insuficiente, neses anos
era unha importante conquista).
A política de creación de bibliotecas populares mantívose
durante anos, estendéndose a outros tipos de centros, como
sociedades artesáns, ateneos e círculos obreiros e mercantís,
etc., pero non consegue en ningún momento formar en Galicia
a necesaria estrutura de lectura pública, que non nace de feito
ata a creación dos Centros Coordinadores de Bibliotecas, xerme
do que é a actual Rede de
Bibliotecas de Galicia. Non
coñecemos ningún estudo acerca
da continuidade das bibliotecas
populares creadas no século XIX e
principios do XX en Galicia, pero o
feito é que, cando os centros
coordinadores comezan a creación
das actuais bibliotecas municipais,
fano practicamente a partir de cero.
A inexistencia duna forte rede de
bibliotecas públicas municipais, e
unha política demasiado centrada
nas bibliotecas provinciais, van ser
outra das herdanzas que lastran en
varios aspectos a nosa estrutura
bibliotecaria. Orixina en certo modo
unha ampla fenda entre o mundo,
profesional
e
técnico,
das
bibliotecas do Estado, e o das
bibliotecas municipais, sen corpos
asentados
e
unificados
de
bibliotecarios, e vivindo en moitos
casos (isto verase acrecentado,
como veremos, coa desaparición
dos centros coordinadores) nun
illamento que non beneficia a
ninguén. Mesmo a concepción de
provincial das bibliotecas do Estado
choca en certo modo co papel, en
realidade urbano e centrado na súa
comunidade concreta, que é a
cidade onde se sitúa, que xogan. Iso
provoca a duplicidade (en casos como o da Coruña,
"triplicidade") de organismos públicos de xestión na que
poderiamos considerar rede de bibliotecas da localidade.
Non faltan en calquera caso, proxectos e plans de bibliotecas de
ámbito nacional que van incidir máis ou menos en Galicia e
sobre os que non imos estendernos, para centrarnos na
creación e política dos Centros Coordinadores de Bibliotecas
que de feito podemos considerar como primeiro punto de
partida da nosa configuración bibliotecaria actual.
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Os Centros Coordinadores
A idea, que nace en Asturias en plena guerra civil e vaise
establecendo nas restantes provincias na época de posguerra,
chega a Lugo no ano 1949, e a Ourense, Coruña e Pontevedra
en 1956 (García Ejarque, 2000). Aínda que hai variacións no
seu funcionamento, esencialmente baséase nunha estrutura
provincial dirixida tecnicamente pola Biblioteca Pública Provincial
(ou do Estado) e financiada pola Deputación Provincial e o
Estado, a través do Servizo Nacional de Lectura. Estes centros
coordinadores son os responsables, xunto cos concellos cos que
se asinaba acordo, da estruturación de moitas das bibliotecas
públicas municipais galegas, nunha estrutura, que cos seus
defectos, contaba con importantes vantaxes que no momento
da súa desaparición vanse facer patentes.
Esencialmente, estes Centros Coordinadores:
contaban con persoal profesional ao seu cargo, ao estar
dirixidos polos directores das bibliotecas provinciais;
contaban con persoal estable para crear, atender, asesorar
e controlar tecnicamente as bibliotecas municipais;
contaban con presupostos de apoio ás bibliotecas. Non
só no momento da súa creación, senón tamén no do
seu mantemento;

Estado e a Xunta de Galicia é, polo que respecta ás bibliotecas,
un proceso relativamente lento, que se atasca en certo modo
nas Bibliotecas Provinciais, e que dura dende 1980, en que se
transfiren as competencias do Centro Nacional de Lectura, ata
finais de 1989, en que se finaliza o proceso coa transferencia
das Bibliotecas Públicas do Estado aínda a cargo do Ministerio
de Cultura. A rotura deste cordón umbilical vai ser definitivo,
xunto coa lei de bibliotecas de 1989 para a desarticulación do
antigo sistema, pese a que nun principio inténtase reproducir en
Galicia o sistema nacional de Centros Coordinadores, creando
mesmo un Consello Rexional de Lectura, en imitación do
Servizo Nacional de Lectura.
En calquera caso, e no momento de confeccionar a lei a
situación baséase nunha estrutura en descomposición dos
antigos Centros Coordinadores de Bibliotecas, xunto cuns
centros provinciais, as Bibliotecas Públicas do Estado, que
seguen baixo a xestión estatal, e que aínda que son transferidos
o mesmo ano en que se publica a lei seguen nunha situación
na que se produce unha certa duplicación de
responsabilidades entre o Estado e a Comunidade autónoma
con respecto a estas.
A titularidade delas segue a ser estatal.
A xestión é responsabilidade das comunidades autónomas.

constituíanse en puntos de coordinación estables,
normalizadores de procesos de selección de persoal, e
en constante contacto coas bibliotecas municipais ao
seu cargo. O feito de estar estruturadas no ámbito
provincial favorecía ademais este contacto e a
proximidade ás bibliotecas atendidas.

O Estado mantén determinadas competencias: os novos
edificios (exemplo son os próximos de Santiago e
Ourense) segue a ser a súa responsabilidade e son
financiados en exclusividade polo Estado.

A transferencia das responsabilidades en materia de bibliotecas
públicas á administración autonómica vai provocar, non
obstante, a progresiva desaparición destas institucións, que son
seriamente afectadas polo feito de que no momento da citada
transferencia, esta afecta ás bibliotecas adscritas ao Servizo
Nacional de Lectura, ou sexa, as municipais, pero non ás
bibliotecas do Estado, que non se transferirán ata case dez anos
despois. E é que a transferencia de competencias entre o

O Estado segue regulamentando determinados aspectos
das bibliotecas públicas (Regulamento de Bibliotecas
Públicas do Estado).
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O mesmo pasa con determinados elementos como
a informatización.

Por esa razón, as bibliotecas denominadas nodais, (agás Vigo, que
é municipal) Coruña, Ourense Pontevedra e Lugo e ás que lles
habería que sumar Santiago, forman ao tempo parte do Sistema
Español de Bibliotecas e do Sistema de Bibliotecas de Galicia.

Esta situación, coas Bibliotecas Provinciais dependendo da
Administración Central e as Municipais dependendo dos
concellos e da Xunta de Galicia, impediu durante eses anos a
creación dunha verdadeira estrutura de rede. Non existía ademais
unha Biblioteca Central, e a Lei de bibliotecas non se promulga
ata 1989, data que podemos considerar punto de partida para a
actual configuración do sistema bibliotecario en Galicia.

O Centro Superior Bibliográfico de Galicia está chamado
a cumprir as funcións de "Biblioteca Nacional" de
Galicia, como depositaria de cando menos un exemplar
das obras suxeitas a depósito legal en Galicia, e como
centro responsable dos labores técnicas bibliográficas
que tal situación lle confire.
As Bibliotecas Municipais, establecidas mediante
convenio, que poderían, segundo a lei, crearse en
núcleos de poboación de mais de 2.000 habitantes.

A Lei de Bibliotecas de Galicia
A Lei de bibliotecas do ano 1989 é, en calquera caso, a base
sobre a que se estrutura a actual configuración das bibliotecas
galegas. A lei recolle o concepto de sistema bibliotecario, e
pretende organizar un sistema para Galicia que desenvolve a
través de catro títulos:
1) O primeiro define o concepto, ámbito e funcións das
Bibliotecas Públicas de Galicia.
2) O segundo título "Organización e funcionamento do Sistema
bibliotecario de Galicia" articula o que será o dito sistema,
constituíndoo en "Órganos" e en "Centros" bibliotecarios.
A) Serían órganos:
O servizos bibliotecarios dependentes da consellería
competente en materia de Cultura, o Consello de
Bibliotecas e os Centros Territoriais de Bibliotecas. A
Xunta de Galicia, a través da súa Consellería de Cultura,
ten por cometido ocuparse do estudo, da planificación e
programación de necesidades, do informe, apoio e
inspección técnica, da proposta de distribución de
créditos e da coordinación do funcionamento das
bibliotecas que se integren no sistema.
O Consello de Bibliotecas é un órgano consultivo e
asesor da Xunta de Galicia en materias relacionadas co
sistema bibliotecario. Está formado por nove membros,
catro deles elixidos polo Parlamento e un polo "Consello
da Cultura Galega" e debe reunirse polo menos unha
vez cada seis meses.
Os "Centros Territoriais de Bibliotecas" son órganos de
orientación e coordinación do funcionamento da rede
bibliotecaria. Teñen funcións de orientación, apoio
técnico, fomento e coordinación da rede no ámbito
provincial, deben coñecer e aprobar os presupostos das
bibliotecas da rede e repartir os fondos achegados pola
Xunta de Galicia con destino ás Bibliotecas Municipais
(nunca chegaron a poñerse en funcionamento).
B) Serían centros bibliotecarios:
O Centro Superior Bibliográfico de Galicia e mais os
outros centros bibliotecarios que entren no ámbito da
presente lei.

As Bibliotecas Itinerantes de Préstamo, xestionadas
pola Xunta de Galicia, completaban a estrutura básica
do sistema.
3) O terceiro título da lei establece, a grandes trazos, os
servizos e condicións mínimas das Bibliotecas Públicas, as
posibilidades de cooperación coas Bibliotecas Universitarias
e coas Bibliotecas Escolares, a realización de actividades
culturais nas bibliotecas, e a obrigatoriedade de participar
nos planes cooperativos e nos estudos estatísticos.
4) O cuarto e último título apunta a necesidade de contar
con persoal cualificado e de esixir as probas de acceso
oportunas, así como de procurar a súa formación
permanente. Obriga tamén os titulares das bibliotecas a
consignar nos seus presupostos ordinarios as partidas
destinadas ao funcionamento destas, e darlle conta diso á
Xunta de Galicia.
A lei precisaba dun desenvolvemento que se realizará a través
de varias etapas. Nelas cubriranse algúns aspectos pendentes
de desenvolvemento na lei e sobre todo definirase a parte
fundamental do sistema bibliotecario que quedaba máis en
suspenso: o da rede de bibliotecas municipais, que é o que
configurará a rede de bibliotecas de Galicia. As etapas deste
desenvolvemento, que van dende o Decreto de 1991 de
Depósito Legal ata a Orde en 1995 de Creación de Bibliotecas
e Integración na Rede de Bibliotecas de Galicia foron
posteriormente recollidas no Decreto 41/2001, do 1 de
febreiro, de refundición da normativa en materia de bibliotecas,
que introducía algúns lixeiros cambios e que substitúe
actualmente á normativa anterior. Tamén o decreto e orde do
depósito legal foron refundidos no decreto 43/2001, do 1 de
febreiro, de refundición en materia de Depósito Legal.
Este desenvolvemento da lei completaba a parte que esta
última deixaba máis en suspenso, ou sexa, a propiamente
formada polas múltiples bibliotecas públicas que realizan o
servizo de lectura pública nos diferentes concellos de Galicia e
por aquelas bibliotecas, as menos, que sen ser de titularidade
municipal, facían tamén este servizo. A lei sinalaba xa algúns
elementos, pero de forma xeral. Sinalaba, por exemplo, a
responsabilidade da Xunta para asinar convenios con concellos
e outros organismos públicos e privados para crear e manter
servizos bibliotecarios e bibliotecas públicas suficientes. A lei
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sinala de feito e en certo modo unha obriga e ao tempo un
obxectivo, que é o de que todos os núcleos de poboación de
máis de 2.000 habitantes contasen cunha biblioteca aberta ao
público, mentres que os núcleos con menor volume de
habitantes estarían atendidos por un subsistema de bibliotecas
móbiles ou axencias de lectura.
As bibliotecas móbiles nunca funcionaron debidamente. Só
nalgunhas provincias as maletas viaxeiras foron realmente
operativas, pero nunca se creou unha rede de bibliobuses (non
hai actualmente ningún en funcionamento) e o préstamo
directo (préstamo por correo) nunca se chegou a organizar. Da
mesma maneira as bibliotecas fixas chegáronse a crear en
núcleos sen apenas poboación co resultado de que moitas
delas nunca chegaron a ter persoal e ser realmente operativas.
Sinalaba tamén a lei que a Xunta de Galicia velaría para que nas
cidades de máis de 50.000 habitantes se establecesen redes
bibliotecarias, e sinalaba as características básicas das
bibliotecas públicas. Non incidía practicamente nas escolares
nin nas universitarias.
O desenvolvemento da lei a través de decretos e ordes tiña en
principio que contemplar o feito de que as bibliotecas municipais
son, como servizos dos concellos, autónomas (en tanto os
concellos o son), sendo polo tanto necesaria a estruturación dun
sistema aberto ao que se accedese por convenio, elemento xa
contemplado na Lei de bibliotecas de Galicia.
Establécese polo tanto no citado decreto 24/1995 de
centros bibliotecarios fixos e na súa posterior refundición un
novo concepto, denominado "Rede de Bibliotecas de
Galicia" (en realidade deberíase chamar rede de bibliotecas
"públicas" de Galicia), organizada, dirixida e inspeccionada
polos servizos competentes da consellería e que se define
da seguinte forma:
Denomínase "Rede de Bibliotecas de Galicia" a estruturación
nun sistema coordinado, dos centros bibliotecarios incluídos no
Sistema Bibliotecario de Galicia. Formarán parte dela tanto os
centros

bibliotecarios

dependentes

directamente

da

Consellería de Cultura, como todos os de titularidade pública
ou privada que mediante o asinamento dun convenio, se
comprometan a colaborar nos obxectivos de mellora do
sistema bibliotecario que se perseguen coa dita rede.

Esta rede tería en principio como cabeceira o Centro Superior
Bibliográfico de Galicia do que dependerían tecnicamente as
bibliotecas nodais, e destas as bibliotecas comarcais e as bibliotecas
cabeceiras de redes urbanas ou municipais. Todas as outras
bibliotecas, estarían conectadas á rede a través das bibliotecas
comarcais ou das bibliotecas cabeceiras de redes urbanas ou
municipais. Esta configuración, non obstante, pronto quedou
obsoleta, esencialmente polo desenvolvemento tecnolóxico que
fixo innecesaria a estrutura xerárquica pensada nun principio, con

conexións a través de sucesivos nodos (de aí a desacertada
elección do termo "nodais" para as antigas bibliotecas provinciais).
Sobre este esquema, en calquera caso, e a partir do Centro
Superior Bibliográfico de Galicia, desenvólvese o sistema
bibliotecario da Rede de Bibliotecas de Galicia, contemplando
os seguintes tipos ou niveis de bibliotecas:
- Bibliotecas nodais: serían as antigas bibliotecas provinciais,
transferidas en 1989 (A Coruña Lugo, Ourense e Pontevedra)
ademais da de Vigo, declarada nodal con posterioridade.
- Bibliotecas municipais: constitúen o monto fundamental
da rede. Para entrar nela deben asinar un convenio coa
Consellería
de
Cultura
comprometéndose
fundamentalmente a manter aberta a biblioteca e
debidamente dotada, e a participar nos programas comúns
da rede, como catalogación, dixitalización, préstamo, etc. A
cambio, e a parte do recibido na creación da biblioteca
(mobles e equipamento para a biblioteca e un lote
fundacional de libros) terían dereito a todos os beneficios
da rede. Poderían clasificarse en tres categorías
(bibliotecas comarcais, bibliotecas municipais, axencias
municipais de lectura) aínda que a primeira delas, as
bibliotecas comarcais, nunca chegou a desenvolverse, de
forma que aínda que no actual decreto siga
contemplándose a posibilidade da súa existencia, de feito
non hai actualmente ningunha.
- Bibliotecas privadas concertadas. Serían as bibliotecas de
titularidade privada que mediante convenio comprométense
a realizar un servizo público.
- Bibliotecas de especial interese para Galicia: grupo creado para
incluír un amplo número de bibliotecas con fondos históricos como
as dalgúns mosteiros, catedrais, determinadas institucións, etc.
O sistema pode considerarse que se completa coas denominadas
bibliotecas itinerantes de préstamo, que foron de feito os primeiros
tipos de bibliotecas en ser regulados. Delas establecíase no decreto
de 1991 actualmente refundido que atenderían ás necesidades dos
núcleos de poboación menores de 2.000 habitantes, así como os
colectivos humanos que polas súas especiais características non
teñan fácil acceso a unha biblioteca convencional como asociacións
culturais, hospitais, cárceres, barcos e outros. Tamén atenderían a
persoas individuais que, por razóns de índole especial non poden
acceder a unha biblioteca pública.
A organización, xestión e coordinación das bibliotecas itinerantes
de préstamo correspondería esencialmente ás delegacións
provinciais da Consellería de Cultura, o que de feito resultou ser
o principal inconveniente para a súa posta en funcionamento.
Esencialmente polo feito de que nas delegacións provinciais
non existe nin persoal técnico de bibliotecas, nin fondos propios
para un servizo como o de préstamo por correo, nin presuposto

20

e medios para poñer en funcionamento unha rede de
bibliobuses. Só as maletas viaxeiras funcionaron, iso si, con lotes
enviados dende os servizos centrais da Consellería.

Outro problema centrábase na propia estrutura de
creación de novas bibliotecas. O sistema que viña xa dos
vellos Centros Coordinadores de posguerra, tiña sentido
nunha situación de absoluta carencia de centros rurais,
pero a situación actual non é a mesma. Xa hai
bibliotecas en practicamente todos os núcleos con máis
de 2.000 habitantes e de feito o sistema permitiu crear
unha morea de bibliotecas públicas municipais en
núcleos moito menores, moitas das cales nunca
funcionaron debidamente. Facíase preciso iniciar unha
nova etapa marcada máis polo interese en facer máis
boas bibliotecas que moitas, con garantías dun correcto
funcionamento con dotación de persoal adecuado e de
presupostos, e en estruturar de novo o límite entre
bibliotecas fixas e móbiles.

Valorizacións finais
En liñas xerais, esta estrutura e circunstancias son as que
marcaron o sistema galego de lectura pública nos últimos
decenios. Varias circunstancias, algunhas xa apuntadas, sinalaban,
con todo, un esgotamento da lei e unha necesidade de elaborar
un novo marco que permitise un desenvolvemento baixo novos
presupostos dun moderno sistema Galego de bibliotecas.
Apunto aquí algún dos problemas ou cuestións que era preciso
resolver cunha nova lei:

A previsible posta en funcionamento dunha Biblioteca
Nacional de Galicia, con edificio propio e que debería
exercer o papel de cabeceira do sistema; a necesidade
de estruturar baixo novos presupostos a Rede de
Bibliotecas; a incidencia das novas tecnoloxías; a non
inclusión das bibliotecas nodais na lei anterior por non
estar aínda transferidas e outras moitas cuestións, ao
noso entender, aconsellaban a redacción dun novo texto.

Un elemento que prexudicou moito o funcionamento da
rede foi a desaparición de centros provinciais que
atendían as bibliotecas municipais da provincia, sen
substituílos por novos servizos. Era preciso crear servizos
estables e executivos, non puramente asesores para
atender de forma continua as bibliotecas municipais.
Outro aspecto negativo foi, no seu momento, a
exclusión das Deputacións Provinciais do esquema de
responsabilidades cara ás bibliotecas, cando antes eran
xunto co Estado o sostén fundamental delas. Facíase
urxente coordinar os esforzos e responsabilidades que
as administracións autonómica e local teñen en tan
importante proceso, de forma que tanto a Xunta de
Galicia como os concellos galegos e as deputacións
provinciais contasen con instrumentos a través dos que
se ordenase de forma coordinada o Sistema
Bibliotecario de Galicia.
Así mesmo, había que reestruturar o sistema en torno a
criterios territoriais non necesariamente centrados na
provincia, para dar a acollida a conceptos novos como
área urbana ou interurbana, etc.

Con ese fin a Consellería de Cultura e Comunicación Social
creou no ano 2004 unha Comisión, dentro da Mesa polo Libro
e a Lectura, para elaborar unha proposta de nova Lei de
bibliotecas que terminou a súa redacción no ano 2005. Debido
a coincidencia de datas coas eleccións dese ano e co cambio
que se produciu de goberno, nunca chegou a ser presentada no
parlamento a nova lei, que quedou por esa razón parada. Neste
ano 2007 comezaron os traballos dunha nova comisión para
revisar o traballo feito e elaborar unha nova proposta que todos
esperamos que sirva de marco e base para unha nova e
moderna estrutura bibliotecaria en Galicia.
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Bibliotecas
Municipais
da Coruña:
dezasete anos
de conquistas
(1990-2007)
Isabel Blanco
Concello da Coruña

De que estamos a falar cando dicimos "bibliotecas municipais da Coruña"?
O Concello da Coruña responde á súa responsabilidade, recollida na Lei de Bases de
Réxime Local, de ofrecer servizos bibliotecarios aos 244.863 habitantes desta cidade
cun sistema ou rede bibliotecaria estruturada da seguinte maneira:
O Departamento de Bibliotecas. Engloba os 6 puntos de servizo e unha oficina
administrativa e coordinadora das bibliotecas, o Servizo Municipal de Bibliotecas, que ten
entre as súas funcións, ademais de servir de enlace coa Área de Benestar, a xestión
administrativa e económica xeral, a coordinación de programas e de persoal, a
formación dos traballadores, a coordinación e difusión dos servizos, a apertura das novas
bibliotecas, a concreción de novos proxectos e obxectivos e as relacións con outras
institucións. Os puntos de servizo son:
As bibliotecas de barrio. De carácter xeral e dirixidas a todos os públicos:
-

Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca

do Forum.
do Castrillón.
de Monte Alto.
Sagrada Familia.

A Biblioteca Infantil e Xuvenil. Dedica a súa colección e os seus servizos ao ámbito
infantil e xuvenil con especial atención ás actividades de promoción lectora e de
formación de usuarios.
A Biblioteca de Estudos Locais. Especializada en temas locais, reúne, conserva e
difunde as coleccións bibliográficas e documentais de especial interese para a cidade.
Inténtase que a organización do sistema favoreza a capacidade de xestión propia dos
centros que o integran, para que estes sexan capaces de responder ás demandas da
comunidade á que serven, sen que iso entre en contradición co desenvolvemento de
políticas de coordinación dos servizos na busca dun mellor aproveitamento dos
recursos dispoñibles.

Cal é a orixe do proxecto?
A orixe deste proxecto ten lugar no ano 1990 cando o Concello da Coruña decide crear
unha rede de bibliotecas públicas municipais (dende agora BM) distribuídas pola cidade.
Nese momento atopámonos cun contorno político e social dispar. Por unha banda
temos un interese de desenvolver unha política bibliotecaria a nivel municipal e, por
outra, temos unha sociedade local onde nas súas peticións non se atopan as bibliotecas.
Describiremos un pouco este contorno pois axudaranos a comprender mellor a
definición do proxecto.
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A partir da finalidade de acadar que A Coruña chegase a ser unha
cidade cuns niveis de benestar similares ás cidades europeas de
tamaños iguais, deséñase unha política municipal con dúas
estratexias claras: o desenvolvemento dunha política cultural e a
aposta polos grandes proxectos urbanísticos. Á súa vez a política
cultural apoiarase nas seguintes liñas estratéxicas: a creación de
infraestruturas e servizos (equipamentos culturais), a estabilidade
dos recursos (profesionalización do cadro de persoal,
orzamentos anuais,...), a imaxe de calidade dos servizos, a
creación de novos públicos, o fomento do tecido asociativo e a
descentralización dos servizos cara ás áreas periféricas da cidade
xa que ata este momento os poucos equipamentos e servizos
culturais existentes dábanse no centro da cidade.
Os ámbitos de actuación ou as accións desta política serán: a
divulgación científica, o teatro, a música, a lectura e a información, as
artes plásticas e outras como a recuperación da memoria histórica.
No eido da lectura e da información establécese o
desenvolvemento dunha política bibliotecaria específica, aínda
que enmarcada na política cultural descrita, a realización de
programas educativos dirixidos especialmente ao público infantil
e xuvenil: "Descubrir os libros", "Bibliotecas escolares" e a
creación do "Centro de Información Xuvenil".
Por outra banda, atopámonos cunha cidade que tiña moitas
carencias en materia de educación, de cultura, de deportes, etc.
Ademais, socialmente, as bibliotecas presentaban unha imaxe de
centros para eruditos, aínda non eran entendidas como espazos
e servizos para a maioría da poboación; así que estas non se
encontraban entre as demandas expresadas da sociedade.

Características do proxecto
Antes de empezar a expoñer o noso proxecto, consideramos
fundamental sinalar cal foi o motor que fixo posible que deixase de
ser unha idea para converterse nunha realidade. Podemos dicir que
"As BM da Coruña son o resultado do encontro dunha aposta
política cun punto de ambición técnica por cambiar as cousas." A
aposta política tradúcese nun conxunto de medidas: creación dunha
rede de BM coa asignación dos recursos correspondentes. O punto
de ambición técnica podemos entendelo como a mellora continua
das bibliotecas e a presentación constante ó goberno municipal de
novos proxectos, baseados ou ben en modelos bibliotecarios máis
avanzados ou ben na reflexión da propia experiencia.
Deseguido presentamos o proxecto que se articula seguindo a
estrutura recollida por David Roselló1 para proxectos culturais:

Para abordar o seu contido partimos dun dobre marco teórico: a
misión da biblioteca pública, definida nas pautas da IFLA e nos
Manifestos da UNESCO: "a biblioteca pública, porta local cara ao
coñecemento, constitúe un requisito básico para a aprendizaxe ao
longo dos anos, para a toma independente de decisións e do
progreso cultural do individuo e dos grupos sociais", e a certeza
de ter un papel clave que realizar para contribuír ao
desenvolvemento so comunitario a través da consolidación dunha
sociedade lectora. Consideración que contempla a lectura como
un proceso global e complexo e que como tal se deberá afrontar.
Este marco referencial levounos a concretar o noso proxecto
nunha política propia de promoción lectora onde esta é o eixe
vertebrador dos nosos servizos e da nosa organización
bibliotecaria, e non unicamente un servizo máis centrado na
oferta dun conxunto de actividades ou de propostas lúdicas.
Ademais do sinalado no punto anterior, a finalidade ou o
obxectivo estratéxico da política cultural do concello "democratizar
o acceso dos cidadáns á cultura", serviunos de referencia para
establecer os obxectivos estratéxicos das BM: promover a lectura,
propiciar o acceso á cultura e á información, facilitar a formación
permanente e converter a biblioteca nun espazo de encontro.
En canto ás estratexias establecemos as seguintes: a mellora da
accesibilidade, axustándoa ás expectativas e ás necesidades dos
cidadáns2, a difusión dunha imaxe positiva e innovadora das
bibliotecas na cidade, tanto no que se refire ao concepto, ás
funcions e aos servizos, a aplicación da filosofía de mellora continua,
a calidade dos equipamentos e dos servizos e a estabilidade e
profesionalización do persoal que traballa nas bibliotecas.
Cando falamos de modelo de xestión facemos referencia a dous
aspectos: a estrutura da rede da que falamos ao principio e o
modelo de xestión dos RRHH. Na busca de formas de xestión máis
flexibles que permitisen adaptarse mellor ás demandas e ás
necesidades dos cidadáns optouse, nun momento determinado,
por unha xestión indirecta de parte das BM. Na actualidade
conviven, sen maior problema, dous modelos de xestión de
RRHH: un de xestión directa ou de prestación dos servizos por
parte de funcionarios e outro de xestión indirecta dos servizos a
través dunha empresa especializada en servizos bibliotecarios.
As estruturas
Son os recursos cos que contamos para levar a cabo o noso
proxecto, pero no eido da promoción lectora considéranse que
son as verdadeiras liñas estratéxicas. Son a estrutura financeira
que se desagrega nas estruturas de infraestruturas, de servizos,
de colección, de persoal e de promoción.

A definición do proxecto
Os nosos destinatarios están claros, son todos os habitantes da
cidade en toda a súa diversidade. A amplitude do mercado
fíxonos que nos primeiros tempos centrásemos os nosos
servizos e actividades no sector infantil xa que entendiamos que
os hábitos, tamén o da lectura, créanse mellor na infancia.
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A estrutura financeira. Os nosos orzamentos para o ano 2007
son: 5.139.896 €, dos que 4.009.392 € son para novas
infraestruturas (2.009.392 da achega anual municipal máis
2.000.000 € de contribución da Deputación da Coruña) e
1.125.504 € para gasto corrente.

20043

BM4

Coruña5

Galicia

España

CE(2002)

Gasto/

7,79 €

17,22 €

7,86 €

8,40 €

17,53 €

habitante

A estrutura de infraestruturas. A partir do obxectivo de converter
as BM en espazos de encontro desenvolvemos o proxecto de
equipamentos: seis bibliotecas, no 2008 sete, distribuídas pola
cidade que ofrecen uns 3.015 m2 de uso público.

2004

M2/1.000

Coruña

22,8 €

BM

Galicia

Coruña

(2003)

15,5 €

30,1 €

España

Pautas
IFLA/

29,3 €

56 €

hab.

O concepto da instalación que temos está baseado na
diversidade e na amigabilidade. Ás diversas demandas da
cidadanía respondemos con diferentes servizos e estes deben
ter espazos diversos porque non son as mesmas necesidades
as das persoas maiores, por exemplo, cás dos nenos. Aínda
que as nosas bibliotecas responden ao modelo de biblioteca
integrada (todos os servizos na mesma sala, excepto os
infantís) a distribución permite recoñecer zonas diferentes para
os diversos servizos. Por amigabilidade entendemos que as
instalacións e o mobiliario sexan funcionais, confortables,

actuais e de calidade para acadar un ambiente grato e
agradable na procura da comodidade e do confort. Ademais, as
instalacións deben permitir o máximo acceso aos materiais, por
isto, ademais doutras cousas, todas as bibliotecas poñen á
disposición do cidadán equipos audiovisuais e informáticos
para consultar os fondos documentais cuxo soporte é distinto
ao libro.

2004

BM

Galicia

España

Pautas Mº

Ordenadores /

0,59

0,49

0,48

1

1.000 hab.

25

A estrutura da colección. Temos unha colección, distribuída
entre todas as BM, de 132.897 documentos, dos cales case un
90% préstanse, o resto pertencen case na súa totalidade á
Biblioteca de Estudos Locais. A colección é diversa, tanto polos
seus temas como polos distintos soportes: libros, revistas,
periódicos, vídeos, cd, cd-rom, dvd, internet, etc., e bastante
actualizada6. Organízase, en gran parte, en centros de interese7,
que é unha organización máis axeitada ás demandas cidadás.

2004

Coruña

BM
Coruña

Doc./hab.

acceso a internet e a ofimática
wireless
servizo de atención á comunidade xorda
audición e visionado
acceso a xogos educativos electrónicos
aprendizaxe de idiomas
información na web: páxina web.

Pautas
Galicia España CE 2002 IFLA/Pauta
s Mº

1,58

0,52

1,24

1,35

1,47

1,06

0,56

0,51

0,89

4,48

A estrutura de promoción. Son as actividades e os programas.
Sendo estes últimos unha serie de actividades que se encadean e
se repiten de maneira periódica para responder a uns obxectivos
comúns, establecendo canles de continuidade entre elas.

2,5

Gasto (€)
en

A nosa aposta é darlles prioridade aos programas fronte ás
actividades puntuais. A experiencia demostrounos que as
actividades son dificilmente avaliables, así que os nosos esforzos
actuais van dirixidos a deseñar e desenvolver os programas
estables que acaben sendo un referente na cidade e que se
poidan incluír na programación cultural e/ou educativa. Tras
dezasete anos de experiencia neste eido, coidamos que a
verdadeira promoción da lectura é ter materiais de lectura de
calidade e suficientes, boas infraestruturas pois son os elementos
referentes que invitan a participar no proceso e persoal, en
número adecuado, formado como mediador da lectura.

fondos/hab.

A estrutura de servizos. Os nosos servizos son os seguintes:
información e referencia
consulta en sala
catálogo en liña
préstamo: a domicilio, colectivo, interbibliotecario e a
domicilio ás persoas con problemas de mobilidade

VISITAS ESCOLARES, OUTRAS
ALFABETIZACIÓN DIXITAL
ALFABETIZACIÓN ADULTOS
FORMACIÓN E APRENDIZAXE

ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS
PROGRAMAS CON FAMILIAS

Merendas con contos
Os nosos contos
Mexedora encantada
Conta contos inglés

PROMOCIÓN DA LECTURA

CCI: club de ciencia
CLUBES DE LECTURA
CELEBRACIÓNS: Talleres, Entroido, Samahín, etc.
TALLERES DE VACACIÓNS
BIBLIOPRAZA
Aparicións nos medios
COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN

Programa de radio
Publicacións e impresos

OUTRAS ACTIVIDADES

Páxina web
Blog de cómic

2004

BM

Galicia

España

Nº de actividades /

4,28

2,16

2,79

1.000 hab
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A estrutura de persoal. Nas BM da Coruña traballan 65 persoas
(60 xornadas laborais) e un 35 % son de persoal técnico, un 56
% auxiliar de bibliotecas e un 9 % doutros.

2004

BM

Galicia

España

Pautas IFLA

Bibliotecario (carreira

1,38

0,68

0,10

0,33

univ.) / 2.50000 hab.

A avaliación
Sometemos a avaliación todos os procesos, servizos, programas
e actividades que desenvolvemos porque é a forma de obter a
información necesaria para analizar o noso traballo e para
desenvolver unha metodoloxía de mellora continua. Como
exemplo presentamos os seguintes indicadores:

globais de promoción lectora, o que nos parece que vén a
confirmar a nosa aposta, pero isto terémolo que analizar máis
en profundidade para estar seguros de que ese é o camiño
correcto que hai que seguir.
b) Seguirán as bibliotecas públicas, e polo tanto as BM,
sendo un servizo básico no futuro?
A facilidade do acceso a internet no momento actual fai que para
obter certo tipo de información xa non haxa que acudir
fisicamente á biblioteca. Isto reduce o uso dos servizos
tradicionais da biblioteca: préstamo e consulta en sala. Pola contra,
Internet posibilita máis que nunca a visibilidade fora do ámbito
territorial propio, a participación cidadá e a construción de redes
sociais o que significa novas oportunidades para as bibliotecas.
Ante este panorama as bibliotecas públicas terán, se queren
seguir sendo un servizo básico, que redefinir, a medio prazo, os
seus servizos. Pensamos que estes deberán deseñarse cara a
axudar aos cidadáns a seleccionar a información e, ademais,

2004

Coruña

BM

Galicia

España

CE 2002

Visitas/hab.

5,9 (cidade)

4,3

1,36

1,86

4,8

1,56

0,45

1,12

4,93

23,9

18,27

21,56

26,7

2,2 (provincia)

Préstamos/hab.

2,13 (cidade)
0,64 (provincia)

% Inscritos/hab.

24 (cidade)
21,2 (provincia)

Reflexións finais
Para finalizar este artigo gustaríame compartir unhas reflexións
sobre o noso proxecto. Coido que podemos dicir, sen lugar a
dúbidas, que foi innovador e de éxito xa que as estatísticas así o
demostran: A Coruña no 2004 foi a segunda cidade de España,
despois de San Sebastián, en uso de bibliotecas pero no ano
2006 tivemos o primeiro sinal de alerta: perdiamos visitantes e
baixaban os préstamos. Como calquera proxecto, debe ser
revisado e actualizado xa que a sociedade muda constantemente
e, polo tanto, cambian as necesidades e as demandas cidadás.
Así que en breve deberemos debatir sobre se:
a) Seguimos a considerar a promoción da lectura como eixe
vertebrador do proxecto?
Estudos que reflicten o baixo índice lector da sociedade
europea, e aínda máis da española, como PISA, trouxeron ao
debate social actual a necesidade de desenvolver políticas

cara a axudalos a participar con pleno dereito na sociedade. As
bibliotecas públicas, e como consecuencia as BM, terán que
converterse en centros de información, a través da produción de
información local e de servizos dixitais que aseguren a súa
visibilidade na rede, e en centros de aprendizaxe permanente
mediante unha programación estable de cursos ou de
actividades de formación.
c) É necesario evolucionar nos modelos de xestión?
Parécenos que si, tanto no modelo de xestión dos RRHH como
no da estrutura da rede. No primeiro caso podemos dicir que os
dous modelos de xestión citados funcionan de maneira máis
que razoable; non obstante pensamos que o tamaño alcanzado
no cadro de persoal, con previsións de crecemento, trae xa unha
complexidade na xestión que esixe a busca dun modelo de
xestión integral e que sexa flexible para adaptarse mellor aos
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continuos cambios sociais. O sistema elixido debe permitir unha
selección e unha xestión por competencias (coñecementos, aptitudes e
actitudes) pois ser bibliotecario esixe unha boa formación, unha
reciclaxe permanente e un compromiso social.

d) Son necesarios os servizos centrais?
Ata 1999 a coordinación e a planificación da rede municipal recaía tan
só na directora das bibliotecas e nunha auxiliar administrativa, é a partir
de entón e de forma paulatina cando se aposta por crear un servizo de
coordinación en condicións, actualmente formado por nove persoas. A
experiencia demóstranos que non por incrementar o cadro de persoal
de cada biblioteca se funciona mellor. Cando se ten unha rede é
absolutamente necesario ter un servizo central para planificar o
crecemento da rede, coordinar os servizos e xerar economías de escala.
E se imos máis aló sería necesario que a Deputación tivese uns servizos
centrais que desen soporte ás bibliotecas municipais e promovesen a
constitución da rede metropolitana.

En canto á estrutura da rede o alcance a nivel municipal xa non é
suficiente. A mobilidade xeográfica fai que os usuarios das BM sexan
os cidadáns tanto da cidade como da área metropolitana. Por outro
lado, estes non entenden de dependencias administrativas e, polo
tanto, non comprenden que os servizos sexan diferentes na biblioteca
de Oleiros ou de Culleredo que nas bibliotecas de Coruña ou, sen ir
tan lonxe, por que hai que ter tres carnés se queren usar todas as
bibliotecas públicas da cidade. Así que nun futuro non moi afastado
teremos que dar respostas ás demandas dos coruñeses a través da
constitución dunha rede urbana de bibliotecas e máis tarde teremos
que crear unha rede metropolitana.

Como colofón gustaríame poñer enriba da mesa a situación das
bibliotecas públicas no resto de Galicia. A cidadanía, como non coñece

EVOLUCIÓN VISITANTES 1991-2006
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1.051.714

1000000

1.044.649
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909.392
864.448
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464.769

444.799

400000

255.247

200000
76.592

90.525

1992

1993

118.316
127.137

35.905

todos os servizos que as bibliotecas lles
poden prestar non as reclaman, entón os
políticos, que tampouco os coñecen, non
apostan financeiramente por elas. Se non se
financian na xusta medida, as bibliotecas non
poden prestar os servizos que a cidadanía
necesita, é un círculo vicioso. Pero cando hai
un verdadeiro interese político e unha certa
ambición técnica por cambiar as cousas, as
bibliotecas teñen éxito. No noso caso vimos
como os cidadáns nos primeiros tempos
non demandaban bibliotecas pero agora
valóranas, reclámanas e deféndenas.
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clasificación distinta á que tradicionalmente viñan
usando as bibliotecas.

A colaboración de bibliotecas
públicas e bibliotecas escolares.
Relación, cooperación ou integración?
Teresa Mañá
Mónica Baró1
Universidade de Barcelona

establecemento de pautas comparativas para a educación de
recursos e servizos. Conscientes destas vantaxes, as entidades
internacionais propugnan a cooperación entre biblioteca pública e
biblioteca escolar como unha práctica imprescindible para mellorar a
eficacia dos servizos dunha e outra.
A continuación expoñemos algunhas das prácticas máis habituais de
colaboración -que non cooperación- que danse entre bibliotecas públicas
e escolares e, tamén, en que dirección poderían encamiñarse as melloras.

De onde partimos?

Aarón Sanchez Cerebro (Escola Superior Marcelo Macías)

Introdución
A colaboración entre bibliotecas públicas e bibliotecas escolares é un
aspecto recorrente e debatido no mundo bibliotecario, aínda que o
tema reflíctase polo menos na bibliografía profesional dos últimos anos.
Iso é debido, probablemente, á dificultade de concretar en que ámbitos
e de que modo debe de ser establecida a colaboración entre estas
entidades e como debe evolucionar esta cara a cooperación, posto que,
hoxe en día, ambas bibliotecas non se atopan nun mesmo plano de
igualdade de condicións. Neste sentido, o desenvolvemento que a
biblioteca pública mantiña nos últimos anos non tivo paralelo no ámbito
da biblioteca escolar, que segue nunha situación de precariedade
preocupante. Por iso, e a pesar de todas as dificultades, esta
colaboración é especialmente necesaria neste intre, nun intento de
sumar recursos e mellorar os servizos.
As vantaxes da colaboración e a cooperación están
suficientemente probadas noutros ámbitos bibliotecarios,
especialmente no caso das universitarias, que souberon atopar
sistemas para superar os inconvenientes.
Esta colaboración tradúcese, sempre, nunha mellora da calidade dos
servizos e da satisfacción dos usuarios, aínda que tamén nun maior
coñecemento entre as entidades que participan e a relación entre
estas e o seu entorno, contribuíndo ao equilibrio territorial. Desde
unha óptica máis economicista, permite a optimización dos recursos
-que tratándose do sector público nunca está de máis- e facilita a
súa xestión. Ademais, toda colaboración permite amplificar a difusión
das bibliotecas e a súa función e, á vez, mellorar a súa imaxe entre
os usuarios. Por último, o traballo cooperativo facilita o
1

Polas causas que xa apuntaramos, as actuacións que se levan a cabo
neste campo dificilmente poderían considerarse colaborativas e,
moito menos, cooperativas. Conscientes da precariedade das
bibliotecas escolares, e ante as demandas incesantes de usuarios e
centros educativos, as bibliotecas públicas puxeron en marcha
numerosas iniciativas que, na maioría de casos, concrétanse en
actividades específicas destinadas aos alumnos, e non se articulan
como servizos específicos á comunidade escolar no seu conxunto.
Non se trata pois de verdadeiros proxectos de colaboración, senón
máis ben de iniciativas ofrecidas pola biblioteca pública encamiñadas
a paliar, no posíbel, os déficits da biblioteca escolar e, como tales,
non adoitan formar parte do proxecto de traballo da biblioteca
pública. Exemplo desta práctica sería o feito de que na maioría de
documentos -sexan estes impresos ou webs institucionais- de
presentación das bibliotecas públicas de certa envergadura non
aparecen nin tan sequera mencións a estes servizos destinados ás
bibliotecas escolares.
En realidade, as actividades que se levan a cabo deberían enmarcarse
no concepto de extensión de servizos bibliotecarios que a biblioteca
pública ofrece a un tipo de usuarios, os escolares de primaria,
secundaria e bacharelato, en cumprimento das súas funcións. Estas
prácticas incrementáronse de maneira notable en relación directamente
proporcional coa mellora de equipamento e dotación de persoal de
ditas bibliotecas.
Como veremos, estas actuacións articúlanse desde a biblioteca pública,
ben sexa a partir da detección das necesidades específicas do
alumnado ou da demanda dos centros educativos, mais case nunca a
partir da biblioteca escolar, posto que, de feito, non existe como tal e
que por iso, cando se dá o caso, actúa unicamente de maneira
receptiva, sen poder "corresponder".

Artigo publicado en Revista de Educación,

núm. extraordinario 2005, pp. 325 - 337
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Visitas guiadas e formación de usuarios

Unha práctica interesante neste sentido é o plan de animación á lectura
impulsado polo Concello de Vilanova i la Geltrú, a través das súas
bibliotecas públicas, dirixido aos nenos de 3 a 12 anos dos centros
educativos que, na súa totalidade, participaran nesta iniciativa. Entre os
obxectivos do plan, aparte de espertar e estimular o hábito e o gusto pola
lectura e coñecer o funcionamento das bibliotecas, cóntase o de dotar o
fondo bibliográfico adecuado ás
bibliotecas dos centros educativos.
A partir dunha mascota chamada
Ratoliva, preséntanse aos nenos
propostas de lectura e novidades
bibliográficas.
O
programa
compleméntase con actividades
destinadas ás familias dos
alumnos de parvulario, nas que se
incide na importancia da narración
de contos no entorno familiar e se
lles proporciona información ao
respecto. Para o profesorado,
prepáranse dossiers de artigos de
prensa especializada en literatura
infanto-xuvenil e lectura, ademais
de proporcionar todo tipo de
seleccións bibliográficas. Como
colofón do plan, facilítase aos
centros un lote de libros infantís e
xuvenís,
acompañados
das
correspondentes reseñas, que se
destinan ás bibliotecas dos
centros.

De entre todas estas actividades, a máis común adoita ser a visita guiada á
biblioteca. Ante a incesante demanda por parte dos centros educativos,
estas visitas convértense nunha agradable actividade, con diferentes grados
de complexidade na súa organización, segundo os casos, que cumpre
simplemente co obxectivo de dar a coñecer a biblioteca e os seus servizos
aos escolares de centros próximos e, así, paliar o descoñecemento que da
biblioteca ten este público que, porén, é o seu principal usuario ao rematar
a xornada escolar. Proba de que as visitas á biblioteca teñen simplemente
un carácter cultural é a súa inclusión, nas estatísticas de bibliotecas públicas,
no apartado de actividades culturais, xunto a outras actividades infantís de
animación lectora, tales como a hora do conto e similares.
Algunhas bibliotecas dotan a estas visitas dunha función formativa co
obxectivo de formar aos futuros usuarios no uso da biblioteca e dos seus
recursos de información, deseñando distintas modalidades, en función dos
obxectivos, da idade dos escolares e do grado de colaboración co centro
escolar. Así apareceron os programas de formación de usuarios, nos que
se articulan os obxectivos e contidos en distintas fases e niveis. En
consecuencia, ofrécense visitas dun primeiro nivel, pensadas para dar a
coñecer a biblioteca, que adoitan ser breves e non implican actividades
posteriores -xa no centro- por parte dos alumnos. Tamén prográmanse
visitas nun segundo nivel, visitas que gañan en contido e requiren tres ou
máis sesións cos alumnos para a súa completa realización. Nestes casos, é
imprescindible un maior compromiso do centro para o cumprimento do
programa e, especialmente, da concreción dos aspectos tratados na
programación. Se non establece este compromiso, a formación
descontextualízase, está falta de motivación e non permite unha
aprendizaxe útil e significativa para os alumnos. Para unha eficaz realización,
esta actividade require unha planificación complexa e, ademais, dispor de
recursos materiais e humanos de apoio á formación, polo que dificilmente
pode ser acometida con éxito por unha biblioteca illadamente.

Outro exemplo de actuación, na
Aarón Sanchez Javilector (Escola Superior Marcelo Macías)
que participan distintos municipios
de toda España, é o Programa
Biblioteca-Escola da Fundación Bertelsmann que propón numerosas
actividades baseadas nos libros que se realizan, de maneira
complementaria, nas escolas e institutos do municipio e na biblioteca
pública.

Neste sentido, o programa "Exploradores de bibliotecas" do Servizo de
Bibliotecas da Deputación de Barcelona, dentro do proxecto marco
biblioteca pública-biblioteca escolar, resultou unha experiencia moi positiva
de colaboración. Tratábase dun programa de formación no uso da
biblioteca que se levaba a cabo, conxuntamente, entre a biblioteca e o
centro escolar: as sesións da biblioteca alternaban con outras na clase, as
primeiras a cargo do bibliotecario; as segundas, a cargo do profesor. Con
iso, buscábase unha total implicación da escola. O material impreso
secuenciado para distintos niveis de dificultades, desde 1º ata 6º, contaba
ademais cunha atractiva presentación.

Servizos de apoio ás bibliotecas escolares
Noutro nivel, existen distintas experiencias de colaboración entre a
biblioteca pública e a escolar que non cristalizan en actividades concretas
senón que consisten en proporcionar apoios desde a biblioteca pública para
mellorar os servizos xerais da biblioteca escolar.

Promoción da lectura

Neste sentido, actuacións como as Maletas viaxeiras impulsadas pola
Biblioteca Rexional de Murcia teñen como obxectivo dotar de fondos aqueles
centros que aínda non dispoñen de biblioteca escolar, de modo que poidan
facilitar o préstamo de todo tipo de material aos alumnos. Esta modalidade
de préstamo colectivo é moi habitual desde a biblioteca pública.

Outras actividades que a biblioteca pública adoita ofrecer aos centros
educativos teñen que ver coa promoción da lectura, entendida nun sentido
moi amplo. Neste campo, as actividades son numerosas e variadas:
encontros con autores, sesións de contacontos para os máis pequenos,
selección e préstamo de lotes de libros, clubs de lectura. Tamén neste caso,
a colaboración entre distintas bibliotecas públicas dunha mesma localidade
ou a coordinación de ditas actividades por parte de entidades culturais
contribúe a optimizar os recursos, a custo, tal vez, dunha excesiva
uniformización das propostas.

Outra iniciativa, procedente tamén da comunidade murciana, consiste na
creación dunha web denominada Bibliotecríos, cuxas páxinas propóñense
recoller e difundir toda a información, suxestións, opinións, normas,
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documentación, etc.., sobre as bibliotecas escolares do municipio de Murcia,
que poida ser útil para a súa organización e funcionamento, na liña de
normalizar os métodos de traballo destas últimas.

Na liña das Directrices IFLA/UNESCO xa citadas, expoñemos a continuación
os distintos aspectos do funcionamento de biblioteca escolar e pública nos
que se pode establecer un traballo cooperativo.

Outras formas de colaboración, máis complexas, requiren superar este
estadio inicial de servizos de apoio puntuais. Así, as bibliotecas municipais
da localidade de Sabadell
(Barcelona), baixo o título/lema
"Biblioforma't" -como un slogan
que chama a necesidade de
formarse no uso da biblioteca programáronse uns servizos
especiais para todos os membros
da comunidade escolar. Este
programa ten como obxectivo
fomentar o uso das bibliotecas
entre os futuros cidadáns,
impulsar
a
lectura
e,
especialmente, proporcionarlles
os instrumentos -recursos e
método- para as súas necesidades
de estudo. Para iso, a parte das
consabidas
actividades
de
préstamo de materiais ao centro e
de formación de usuarios, ofrecen
espazos
específicos
a
requirimento dos centros, nos que
o profesorado pode impartir as
súas materias utilizando os
recursos da biblioteca, e ademais
ofrecen un programa específico
de apoio aos alumnos de
secundaria para que poidan
desenrolar con éxito os seus
traballos de investigación. Outra particularidade desta iniciativa é que
baséase, en boa parte, na participación activa do profesorado que é quen
guía as visitas á biblioteca en función das necesidades concretas do seu
alumnado e que, en todo caso, mantén unha relación constante co equipo
profesional da biblioteca para preparar as actividades descritas.

En primeiro lugar, hai que considerar que a colaboración require unha
análise das necesidades xeradas polo mundo educativo e unha planificación
conxunta dos centro educativos para determinar os distintos roles de
ambas. A cooperación tampouco vai ser a panacea para a biblioteca escolar,
que previamente debe ter claros os seus obxectivos e as súas funcións.
Aínda que é recomendable afondar no proceso de colaboración e
cooperación entre bibliotecas, iso debe sempre responder ao obxectivo de
ofrecer mellor servizo ao usuario e non debe suscitarse
indiscriminadamente nin a calquera custo.
Todo o proceso de cooperación debe partir dunha planificación previa e por
escrito, sen que haxa lugar para a improvisación. Nesta planificación hai que
especificar en que ámbitos podemos establecer a cooperación, os custos
deste proceso e os prazos. Só así, con preparación, podemos intentar unha
cooperación en todas as áreas, equilibrada e completa. Para un bo
funcionamento de devanditos programas de cooperación entre bibliotecas
e centros educativos, é imprescindible identificar, nestes últimos, quen van
ser os interlocutores e colaboradores.
Á súa vez, unha cooperación efectiva entre bibliotecas require un marco de
colaboración entre as institucións das que depende. Ben sexa mediante a
integración de tódalas bibliotecas nun sistema único ou mediante a creación
de redes locais coordinadas entre si, ou ben a partir de consorcios, ou
simplemente, de convenios de colaboración. Canto máis estreitos sexan os
vínculos entre as bibliotecas, máis doado resultará establecer os ámbitos
concretos de colaboración e cooperación.
A colaboración é posible, en distintos grados e niveis, en todos os aspectos
que configuran unha biblioteca que agrupamos en tres ámbitos: recursos,
servizos e actividades.

Recursos
O concepto "recursos" contempla o conxunto de aspectos que permiten
prestar os servizos que lle son propios. Así, considéranse recursos
esenciais: a colección, entendida como o conxunto de materiais de todo
tipo -libros, revistas, mais tamén audiovisuais e recursos electrónicos en
liña-; o persoal, como conxunto de persoas que dedican a súa actividade
total ou parcialmente á biblioteca, e o espazo, como o entorno de
comunicación directa entre a biblioteca e usuario. Non teremos en conta
aquí os recursos económicos que, naturalmente, deben manterse para
todas as entidades que participan na colaboración.

Proposta para avanzar na colaboración
Nunha sociedade cambiante, que constantemente incorpora persoas
procedentes doutras realidades culturais e que require unha incesante posta
ao día dos coñecementos dos individuos. As bibliotecas públicas ampliaron
e diversificaron as súas funcións e servizos para dar resposta a estas novas
necesidades, adquirindo cada vez maior papel nos aspectos relativos á
información. Por outra parte, a escola -primaria ou secundaria- converteuse
no principal canle de incorporación destes novos cidadáns polo que debería
estar en condicións de facilitar todo tipo de información conducente a súa
integración social. Estas modificacións nos roles tradicionais implican certa
superposición das funcións de ambas bibliotecas, de modo que os ámbitos
de actuación conxunta amplíanse constantemente.

Colección
O desenvolvemento xunto da colección pode partir dunha selección única,
consensuada, e dunha adquisición compartida, en función das necesidades
dos usuarios de cada biblioteca e dos presupostos de que dispoñan cada
unha delas. Para iso, será necesaria a creación dunha comisión de selección
bibliográfica que garanta, en todo caso, a complementariedade dos fondos
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ademais das actualizacións dos contidos. A comisión pode contar co
asesoramento de especialistas, provenientes dos propios centros educativos
ou doutros ámbitos, cos servizos de información da biblioteca pública e
doutras bibliotecas e basear a súa selección nun coñecemento real das
necesidades educativas dos usuarios infantís e xuvenís. Esta selección
común deberá ampliarse, en cada biblioteca, xa sexa pública ou escolar, cos
materiais específicos que esta require (colección local, tipoloxía de usuarios,
seccións de especialización temática...).

escolar en aspectos técnicos, esta pode, a súa vez, orientar os profesionais
da biblioteca pública en cuestións de organización escolar, pedagóxicas e
curriculares. Estes aspectos teñen especial importancia nos procesos de
formación continua. Por outra parte, neste capítulo poden inxerirse os
grupos de traballo que adoitan existir a nivel local, formados por profesionais
de ambos ámbitos.
Espazos
Dado que as bibliotecas públicas dispoñen na actualidade de equipamentos
suficientemente amplos e, na maioría dos casos, con flexibilidade suficiente,
cabe que se suscite unha utilización conxunta dalgúns deles para usos
diversos que poidan abarcar desde a realización de sesións de formación á
exposición de traballos escolares relacionados con recursos da biblioteca
(lecturas, información). Se a colaboración se entendese como tal, tamén
debería de ser posíbel que determinadas sesións-clase se impartisen na
propia biblioteca e contribuísen así a melloraren o coñecemento e uso dos
recursos informativos por parte do alumnado e a optimizaren os recursos da
biblioteca pública en horarios pouco frecuentados.

O desenvolvemento cooperativo das coleccións das bibliotecas facilitará a
adquisición centralizada de materiais, co que se optimizarán ao máximo os
recursos dispoñibles. Nesta fase, a cooperación permitirá, ademais, adquirir os
materiais xa preparados para o seu uso inmediato: forrados, se é o caso,
equipados con dispositivos antirroubo ou cos códigos de barras para o préstamo.
Aínda que o proceso de adquisición compartida pode xestionarse á marxe
dos sistemas de automatización dos fondos, sería conveniente que estes
foran compatibles ao máximo, co obxectivo de facilitar a catalogación
compartida tendendo á idea de catálogo único, instrumento imprescindible
para a difusión e o acceso aos fondos do conxunto de bibliotecas. Ata o
momento, as nosas bibliotecas escolares supliron a falta dun catálogo único
utilizando programas (sobre todo a partir de ABIES, programa gratuíto
facilitado polo Ministerio de Educación) que permiten a importación de
rexistros da base de datos das bibliotecas públicas do Estado. Nesta sentido,
un catálogo común permitiríanos adquirir os materiais xa tratados
tecnicamente, como xa fan moitas bibliotecas universitarias.

Servizos
A coordinación dos servizos é outro dos factores que poden contribuír a
mellorar o rendemento das bibliotecas. Na súa maioría son servizos
presenciais, aínda que cada día explótanse máis as facilidades que aportan
os sistemas telemáticos. Esta colaboración debe suscitarse xa no momento
de planificar os servizos bibliotecarios en ambas unidades, salvando a
especificidade de obxectivos e funcións propios de cada unha delas. Deste
xeito, poden establecerse prioridades nos servizos, especializacións no
desenvolvemento da colección, programación de actividades específicas
para tipos de usuarios.

Persoal
A cooperación neste ámbito é de especial importancia por canto permite
obter o máximo proveito da especialización dos profesionais en cada un dos
ámbitos. Neste sentido, a formación conxunta, nos aspectos comúns, dos
profesionais a cargo de ambas bibliotecas contribuirá a facilitar o
coñecemento e recoñecemento de ambas realidades e establecer canles
de comunicación máis fluídas de cara á transmisión do coñecemento
específico de cada organización. Así, se a biblioteca pública pode asesorar á

Préstamo
Os servizos tradicionais de préstamo e reserva de materiais poden realizarse
hoxe desde calquera ordenador, mediante acreditación, e a recollida dos
materiais pode ter lugar en calquera punto de servizo dos que configuran o
sistema. Anteriormente, describimos algunhas das modalidades deste
servizo -maletas viaxeiras, carné de entidade, préstamo de lotes...- En
realidade, este é un dos servizos que, de maneira habitual, a biblioteca
pública pon a disposición da escolar, que, naturalmente, nisto como noutros
casos, é a principal beneficiaria da colaboración, aínda que unha verdadeira
política de adquisición compartida tendería a modificar esta tendencia.
Información
Outros servizos que poderían establecerse de maneira cooperativa serían os
xerais de información, coma os de difusión selectiva da información, nos
que cada biblioteca complementaría a outra, e mantería ao día os

Javier Fernández
Libros como chourizos
(Escola Superior Marcelo Macías)
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profesionais dos distintos ámbitos das novidades específicas do seu
interese. Así, por exemplo, os docentes poderían recibir electronicamente
información sobre libros documentais e de ficción para os alumnos,
mentres que, paralelamente, as bibliotecas escolares poderían difundir as
novidades que aparecen no ámbito dos recursos formativos.

adaptados aos distintos usuarios e as súas distintas necesidades. Á vez,
poderíase amplificar a difusión e chegar a un maior número de usuarios.
Para a programación destas actividades, hai que ter moi en conta os
distintos calendarios e horarios que rexen a vida de ambas bibliotecas, o
que pode contribuír aínda máis a complementar as ofertas e proporcionar
aos usuarios unha idea de servizo compartido. Neste sentido, por
exemplo, un taller de lecturas que se inicia na escola en período lectivo
pode ter continuidade durante as vacacións na biblioteca pública. Na
mesma liña, desde a biblioteca pública poden suscitarse actividades para
adultos -familiares e coidadores dos alumnos- a través da biblioteca
escolar, que adoita ser máis próxima para quen se ocupa habitualmente
dos mozos e mozas: presentacións de novidades, charlas, etc. Esta
colaboración na programación de actividades é especialmente desexable
en aqueles casos en que biblioteca escolar e pública comparte obxectivos,
como poida ser o da integración á comunidade dos alumnos recen
chegados. Neste caso, a biblioteca pública dispón de mellores condicións
de acollida en canto a información e recursos, mentres que a
escolarización obrigatoria é en si mesma un mecanismo de integración
que a biblioteca pode explotar.

Outros servizos, como a información local, que habitualmente adoitan ofrecer
as bibliotecas públicas, veríanse mellorados coas achegas das bibliotecas
escolares, posto que estas están insertas no territorio dun modo particular.
Formación de usuarios
Neste aspecto, máis alá da colaboración, faise imprescindible unha
cooperación. De todos os ámbitos ata o de agora analizados, este é no que
os centros educativos poden e deben ter un maior protagonismo. Por
moito que coñeza o sistema escolar, é difícil para o bibliotecario da
biblioteca pública prever as necesidades de tantos e tan distintos usuarios,
mentres que é na escola onde se xeran e se detectan as necesidades
formativas, e establécense os obxectivos que se perseguen coa formación
dos alumnos no uso da información. En definitiva, a escola é a que debe
programar os contidos e articulalos nunha programación, posto que iso
constitúe a súa propia esencia, e posto que aprender a usar as bibliotecas
e os seus recursos debe formar parte dun proxecto educativo xeral, e nunca
debe suscitarse ao marxe dunhas necesidades reais. As reunións regulares
con representantes dos centros -os responsables da biblioteca serían os
máis indicados- permitirían planificar conxuntamente estas actividades de
formación, pensar e deseñar os materiais formativos e realizar un
seguimento e valoración das propostas.

Visitas escolares e promoción da lectura
Como vimos, o obxectivo das visitas de escolares á biblioteca pública non
adoita ir máis alá da familiarización cos equipamentos bibliotecarios. Por iso,
a visita debe de ser entendida como unha continuidade no coñecemento
de bibliotecas, e debería darse só despois de visitar a biblioteca do centro e
coñecido o seu funcionamento.
Con respecto á promoción da lectura, esta acostuma ser unha actividade
que realizan de maneira máis xeneralizada tanto as bibliotecas públicas
como as escolares, sen que exista ningunha comunicación entre elas. É pois
neste ámbito onde se fai máis imprescindible a coordinación entre a
biblioteca pública e os centros educativos: para delimitar os obxectivos e
establecer os ámbitos de actuación dunha e outra biblioteca, con miras a
evitar a duplicación de propostas. Iso é especialmente importante no
momento actual, cando os índices de lectura poñen de manifesto o fracaso
destas prácticas levadas a cabo illadamente e, máis, cando este pode ser un
bo procedemento para reforzar os procesos de alfabetización de moitos
rapaces e rapazas que non tiveron escolarización ou ben que a tiveron en
linguas distintas ás oficiais no país. A colaboración entre as distintas
bibliotecas facilitaría facer extensivas as propostas ás familias, ben fora con
actividades concretas para este público, ben a través de información
impresa en forma de guías.

Na actualidade, e dada a precariedade das nosas bibliotecas escolares, parte
desta formación pode realizarse na biblioteca pública, especialmente nos
aspectos referidos á consulta nos catálogos ou ao manexo de fontes de
información electrónicas. No entanto, a mellora de condicións da biblioteca
escolar debería resituar esta formación, intimamente relacionada cos
aprendizaxes académicos, e reservar para a biblioteca pública aquelas actividades
que lle son específicas. Iso non implicaría menor colaboración entre ambos tipos
de biblioteca, posto que os alumnos son usuarios de ambas e, hai que supoñer,
o serán ao longo de toda a súa vida, máis alá da etapa de escolarización.
En cambio, a biblioteca pública pode colaborar máis activamente en
aspectos relativos á formación continua do profesorado, a través da difusión
selectiva da información e tamén a partir de accións formativas en torno ao
uso de determinadas fontes ou recursos informativos.
No ámbito da formación, é de especial importancia dispoñer de materiais
que faciliten a aprendizaxe, sexa de maneira autónoma ou como apoio á
formación presencial. Tamén neste caso, o traballo conxunto no deseño dos
instrumentos formativos comúns evitará que cada biblioteca dedique un
tempo precioso, enerxías e presuposto a preparar os seus materiais, sen
que iso implique negar a posibilidade de preparación de produtos especiais.

Difusión e marketing
A visualización da cooperación reverte, forzosamente, nunha mellor
valoración das bibliotecas que a realizan. A presentación conxunta das
bibliotecas e das actividades que estas levan a cabo pode realizarse
mediante a creación de motivos e lemas conxuntos a modo de imaxe
corporativa propia, e pode difundirse a través de impresos -revista escolar,
boletín da biblioteca...- e, moi especialmente, a partir de páxinas web
compartidas, nas que aparezan axendas conxuntas, resultados dos
proxectos de cooperación e incluso propostas lúdicas.

Actividades
A programación cooperativa de actividades suporía unha optimización dos
recursos que xa veñen inverténdose neste campo. Iso permitiría ampliar o
repertorio de actuacións, en función dos obxectivos máis variados e
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atopen nela o que necesitan. Porén, este modelo non debería
implementarse simplemente desde a perspectiva de aforro económico,
posto que a achega de recursos importantes nas súas fases iniciais, co
obxectivo de dotar os equipamentos dunha total funcionalidade, hai que
sumar o incremento de persoal que os dos usos van requirir. Tampouco
pode pensarse nun aforro determinante canto á provisión de recursos, nun
momento en que moitos deles distribúense de maneira telematica e poden
adquirirse consorciadamente, sen necesidade dunha situación física única. Se
acaso, a integración ten un valor para o conxunto da comunidade, por canto
permite un aproveitamento integral dun equipamento cultural por usuarios
que o usan en horarios complementarios e para funcións que cada vez son
máis próximas. Neste sentido, os beneficios principais establécense para o
usuario, por canto as coleccións incrementaríanse en cantidade e variedade,
os servizos poderían ampliarse e diversificarse, así como os horarios.

Todas estas propostas que apuntamos son desexables mais de difícil
realización -hai que ser conscientes diso- mentres as bibliotecas escolares
non melloren a súa situación de precariedade. A propia colaboración coa
biblioteca pública pódese entrever como unha vía de mellora, mais sería
preciso buscar outras vías alternativas que permitiran entrar xa nun proceso
de verdadeira cooperación.
As experiencias de aqueles países do noso entorno que presentan prácticas
máis consolidadas poden sernos de utilidade á hora de deseñarmos os
proxectos cooperativos.
En moitos países, a cooperación articúlase a partir da creación de servizos
de apoio, que poden ofrecerse a ambos tipos de biblioteca e que poden
ser gratuítos ou non, segundo os casos. Así, por exemplo, no Reino Unido
as autoridades educativas municipais crearon os School Library Services que
prestan -baixo subscrición e desde a biblioteca pública- diversos tipos de
servizos ás bibliotecas escolares da localidade: desde préstamo ou
adquisición de lotes, apoio ás bibliotecas -que vai desde a planificación ata
as actividades, pasando polos tratamentos técnicos e a automatización-,
accións concretas de asesoramento puntual -provendo bibliotecarios, se é
preciso, para un tempo breve-, proporcionan equipamento específico para
bibliotecas e consumibles, e incluso nunha biblioteca móbil ou bibliobús a
disposición dos centros. Outro modelo existente é o danés do Dansk
Bibliotheks Center ofrécense servizos de todo tipo -adquisición e tratamento
de materiais, información bibliográfica e formación e asesoramentodestinados tanto ás bibliotecas públicas como escolares.

En España, a integración bibliotecaria foi vista ata o momento con récelo por
todos os ámbitos implicados. A iso contribúe o feito de que as experiencias
neste sentido non foron satisfactorias; en parte, pola propia indefinición no
proxecto inicial e, na práctica, porque a biblioteca escolar fagocitou a pública.
Iso é debido, esencialmente, a que a biblioteca escolar non ten
suficientemente definidas as súas funcións e a que estas iniciativas
suscitáronse co único obxectivo, erróneo, de aforro nas inversións. Tamén
contribuíu a iso o total distanciamento da comunidade bibliotecaria con
respecto á educativa, e viceversa, tanto desde as autoridades administrativas
como desde as institucións. É posible que para chegar á integración sexa
preciso un período de colaboración cada vez máis estreito, durante o cal a
biblioteca escolar reforce a súa función e a súa situación, mais para suscitar
este modelo será necesaria unha clara vontade por todas as partes implicadas,
unha verdadeira planificación e unha aposta decidida das administracións.

En España, os servizos centrais de apoio adoitan establecerse, no ámbito
municipal ou supramunicipal, exclusivamente para as redes de bibliotecas
públicas, ao cargo das administracións das que dependen, sen que existan
tampouco axencias nacionais que teñan esta función. Non temos
coñecementos de iniciativas similares para as bibliotecas escolares, salvo a
existencia dun servizo de bibliotecas escolares que funciona en Barcelona
desde 1984 e que ofrece servizos de selección e adquisición de materiais
de biblioteca debidamente preparados, formación de persoal e
asesoramento para proxectos concretos de posta en marcha e mellora das
bibliotecas escolares, e que traballa en colaboración coa administración
autonómica e local.
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Xosé Manuel Rosales Noves Arquitecto e profesor de ensino secundario
Carlos Muñoz Fontenla Arquitecto e profesor da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña

O laborioso e intenso proceso vivido ao
longo do pasado século na procura
dunhas mellores condicións de vida
para a cidadanía do noso país, ten que
continuar no presente tendo por un dos
obxectivos fundamentais garantir o
acceso xeneralizado á cultura como un
dos piares básicos en que se debe
asentar o noso modelo social. Neste
obxectivo as bibliotecas xogan, xunto
con outras institucións, un papel
fundamental pola súa capacidade para
se integraren na vida da colectividade.
As bibliotecas son institucións do
coñecemento e, como as outras
institucións dunha sociedade, son lugares
cheos de momentos en que se
concentran os esforzos humanos e onde
os desexos individuais se confunden e
mesturan cos obxectivos de todo un pobo.
Son puntos de encontro que nos brindan
a oportunidade de satisfacer a nosa ansia
de aprender e de compartir o aprendido.
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BIBLIOTECA E MEDIATECA
Espazos para o coñecemento

É importante lembrar que a xeralización
da educación básica no noso país foi
moi tardía. A Lei xeral de educación
1970, coa extensión da escolarización
obrigatoria ata os 14 anos, supuxo o
inicio da superación do grande atraso
histórico na educación e, por tanto, do
acceso xeneralizado da cultura para a
cidadanía. Iso quere dicir que a maioría
da poboación con idades superiores
aos 47 anos non tivo oportunidade de
acceso a unha educación básica que lle
permitise gozar duns coñecementos e
habilidades que lle facilitasen a
formación ao longo da súa vida. Este
feito é realmente significativo para
entender cal é o papel que as
bibliotecas están a xogar na nosa
sociedade para unha parte moi
significativa da poboación e cales son
as demandas funcionais e espaciais
que deben cubrir.

Pode que o inicio deste texto teña un ton
reivindicativo que o leve a ser visto como algo fóra de
lugar no presente, mais o noso obxectivo e mostrar
como as infraestruturas e equipamentos que
facilitarían e deberían facer posible o acceso
democrático aos recursos que permitan unha mellora
substancial da nosa formación persoal e o
desenvolvemento das nosas capacidades, están aínda
moi lonxe do que o noso contorno europeo leva xa
anos ofrecendo.

O pasado próximo
Desde as grandes bibliotecas de Estado, santuarios
en que se acumulaba o coñecemento recollido nos
libros, ata as actuais mediatecas de barrio, en que
punto se sitúan as nosas bibliotecas públicas? O certo
é que nos atopamos nun punto intermedio que
reflicte a dualidade presente no sistema bibliotecario:
por un lado, a visión que teñen os responsables
públicos da toma de decisións e, por outro lado, os
bibliotecarios e as bibliotecarias que enchen as
bibliotecas de contidos e actividade.

Antonio Tenreiro, unha excelente obra de
arquitectura racionalista que sufriu importantes
transformación a finais do século XX. Este edificio
albergaba aseos públicos no semisoto, unha
biblioteca infantil e o despacho do xefe dos xardíns
na planta baixa, e un pequeno bar na terraza
superior. Esta pequena obra condensa moitos dos
valores que hoxe son desexables para as novas
bibliotecas: emprazamento nun espazo público
significativo da trama urbana, coexistencia de
espazos de lecer e cultura e unha imaxe de absoluta
contemporaneidade na formalización da súa
arquitectura. Este edificio permaneceu pechado
algúns anos e abriuse de novo en 1969, recibindo o
nome de Ramón Menéndez Pidal. Tras un progresivo
deterioro dos locais e da colección, os fondos desta
biblioteca pasan finalmente, en 1986, á sede central
de Durán Loriga, a que fora trasladada a biblioteca de
María Pita en 1978.

- Non se necesitan requirimentos espaciais
diferenciados para o desenvolvemento da súa
función polo que, ao seu entender, pode integrarse
facilmente en calquera edificio público en que haxa
un espazo sobrante.
É en 1990 cando comeza a constituírse o actual
sistema municipal de bibliotecas. Así, en 1991 entran
en funcionamento a Biblioteca Municipal Salvador de
Madariaga ou Biblioteca Central, formada por tres
seccións independentes: hemeroteca, biblioteca
infantil e xuvenil e biblioteca de estudos locais. Esta
"refundación" non vai acompañada duns novos
equipamentos,
dispoñendo
unicamente
da
incorporación das antigas dependencias do arquivo
municipal na 1ª planta do edificio de Durán Loriga.

E así é como, en 1990, cando xa levabamos uns
anos de xestión democrática nos concellos, na planta
baixa dun edificio municipal, na rúa Durán Loriga, na
anterior Delegación de Facenda, estaba situada a
Biblioteca Municipal da Coruña, un local de 125 m²,
obsoleto, deteriorado e inadecuado para prestar o
servizo bibliotecario.
Nese momento, a biblioteca central da Coruña
padecía de todos os erros que, ao noso entender,
afectaban e seguen afectando ás bibliotecas do noso
país pola visión que os responsables públicos teñen
destes equipamentos:
-Entender a biblioteca coma un depósito de libros
destinado a un servizo de préstamo e consulta, non
habendo ningunha outra actividade ou servizo para
prestar á cidadanía dentro da biblioteca.

É así como, en 1991, a Biblioteca Municipal Central
da cidade da Coruña dispoñía duns 300 m²,
dispostos en dúas salas situadas en dúas plantas do
antigo edificio de Facenda, na rúa Durán Loriga,
unhas dependencias que a día de hoxe seguen sen
resolver os problemas de accesibilidade que os
chanzos da súa entrada presentan.

Como marco de reflexión imos tomar a cidade da
Coruña, unha cidade que presenta unha rede de
bibliotecas municipais que pode ser representativa
dos modelos de bibliotecas públicas inseridas na rede
de barrios da cidade e que, por tanto, ten o valor da
proximidade á cidadanía para a prestación de servizos
e a oferta de equipamentos e actividades.
A primeira biblioteca municipal da Coruña créase en
1927, con 4255 volumes, e instálase no salón de
sesións da Real Academia de Medicina e Cirurxía de
Galicia, no Pazo Municipal. Nos anos trinta constrúese
nos xardíns de Méndez Núñez o edificio Atalaia
(1933-35), unha obra do arquitecto municipal
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En 1991 a Biblioteca Central era a única biblioteca municipal ata que se pon
en marcha, neste mesmo ano, a Biblioteca da Sagrada Familia, a primeira
biblioteca de barrio de cidade. Xorde esta biblioteca por iniciativa da
Entidade Benéfico-Constructora Sagrada Familia que lle ofrece ao concello
uns locais comerciais que sumaban uns 200 m² nos baixos das Torres da
Sagrada Familia. Esta entidade vía na biblioteca unha saída aos graves
problemas que sufrían os novos do barrio. A posta en marcha fíxose cunha
mínima adecuación dos locais, tirando tabiques e comprando mobiliario.

espazo dispoñible (647 m²), ao que contribuíu claramente a proposta
integradora do mobiliario na definición dos espazos. O resultado foi claramente
mellor ao das anteriores actuacións mais a escasa superficie do local fixo que a
incorporación de novos servizos (aula de informática...) e o aumento dos fondos
afectasen substancialmente ao espazo inicialmente deseñado. A aparición de
novos estantes e o incremento da súa altura, xeran barreiras visuais e diminúen
os espazos libres, afectando á accesibilidade interna e á continuidade espacial
das estancias.
Xa estamos en 2002. E ata agora non hai na cidade unha biblioteca
municipal que cumpra os estándares mínimos desexables para este
equipamento, con independencia de que existan na cidade outras bibliotecas
abertas á cidadanía (Deputación, Universidade, Estado...). Coa remodelación
da Biblioteca da Sagrada Familia -lembren que era a que estaba situada nos
baixos comerciais das torres da Sagrada Familia- xorde a oportunidade de
facer un proxecto de biblioteca de principio a fin, contándose co arquitecto
desde os seus inicios. O resultado é un valiosísimo espazo que cumpre a
función de centro documental, punto de encontro e de formación nuns
espazos cunha calidade e definición significativamente superiores ás
anteriores. Soamente a limitación de superficie (740 m2) e de altura (3,50
m) non permitiu concluír cunha proposta en que se puidesen integrar os
novos servizos e unha óptima accesibilidade interior.

Desde 1933 ata 1995 non se encarga o primeiro edificio propio para unha
biblioteca. Un edificio de 375 m2 pegado ao centro social do Castrillón. Por
primeira vez, o arquitecto responsable do proxecto consulta as necesidades
coa bibliotecaria e, ao rematar a obra, accede a seleccionar o mobiliario de
acordo coa bibliotecaria. Que retraso levamos! Cando o estándar medio
para unha poboación duns 15000 habitantes está arredor dos 1500 m2,
nós facemos unha biblioteca de 375 m².
En 1995 o concello saca a concurso o edificio do centro cívico do Forum
Metropolitano. O programa incorpora un espazo destinado a biblioteca pero,
unha vez máis, non se consulta aos servizos bibliotecarios municipais sobre
cal debe ser o programa e as necesidades funcionais e espaciais que debe
satisfacer este novo equipamento. Os autores do programa,
descoñecedores dos requirimentos necesarios para estes espazos,
soamente destinan 400 m² claramente insuficientes e que non permiten a
básica diferenciación entre os espazos infantís e os espazos de adultos.
Houbo que esperar a 1998 para poder dispoñer dunha sala independente
para a sección infantil coa anexión dunha estancia de 200 m2 na planta
baixa do edificio.

En 2006 decídese ampliar a biblioteca do Castrillón, que pasará a ter uns
900 m² e crear a biblioteca dos Rosales, cuns 700 m², asociada ao centro
cívico. Unha vez máis os servizos bibliotecarios ofrecen a súa colaboración
na definición do programa funcional mais aínda está por ver se as súas
indicacións serán tidas en conta. O exceso de suficiencia disciplinar, a
negativa a escoitar aos que lle van dar vida aos espazos que propoñemos,
ten nefastas consecuencias para a boa adecuación das nosas propostas ao
que se espera delas. Non podemos desaproveitar o coñecemento e a
entrega que os profesionais doutras disciplinas poden ofrecer ao noso
traballo como arquitectos non só para a certeira solución as demandas
coñecidas senón para indagar nas novas realidades ás que lle temos que
dar novas e imaxinativas respostas.

Houbo que esperar a 1999, no proxecto da biblioteca de Monte Alto, situada na
terceira planta do centro social -un edificio cun marcado carácter asistencial,
carente de imaxe institucional e de espazos de acollida e cunha desafortunada
conexión coa trama urbana- para que, por primeira vez, unha biblioteca
municipal dispuxese dun vestíbulo-recepción, unha sala infantil e unha sala de
adultos, así como dunha área de traballo interno e dunha sala de reunións. Isto
foi posible xa que é tamén a primeira vez que o arquitecto responsable das
obras traballa de xeito coordinado cos servizos bibliotecarios, establecendo
claramente as áreas e os requirimentos funcionais na procura de optimizar o
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carga de xestión engadida. Mais non podemos esquecer que as cualidades
dos espazos teñen unha grande influencia no noso comportamento e nas
nosas sensacións polo que, se se pretende promover un determinado tipo
de uso, os espazos propostos para tal fin deben facilitalo e potencialo.

Tras a visión do que, ao noso entender, foi a xestación da rede de bibliotecas
públicas municipais da cidade da Coruña, con que pretendemos amosar cal
é o escenario en que xorden e o papel xogado por cada un dos actores,
queremos facer unha breve reseña de onde vemos o presente das
bibliotecas, do que está a acontecer no noso contorno cultural cos espazos
bibliotecarios e cales son os novos requirimentos espaciais que as bibliotecas
públicas demandan para poder brindar os seus vellos e novos servizos.

A diversidade de funcións e a diversidade e especificidade de intereses e
necesidades da cidadanía, determina a necesidade dunha maior variedade
nos espazos bibliotecarios. No deseño das novas bibliotecas entendemos
que deberían seguirse os seguintes principios:

Espazos máis abertos e flexibles, que permitan unha adaptación
constante ás demandas dos usuarios e aos novos medios e
soportes de información e comunicación que poidan xurdir.

Localización céntrica na cidade ou no barrio, rexeitando os
emprazamentos marxinais ou residuais a que tristemente nos
teñen afeitos.

Deben ser deseñadas como unha prolongación do espazo público,
sen ningún tipo de barreiras, cunha imaxe atractiva que anime á súa
utilización, conformando espazos de comunicación e encontro, en
que os usuarios teñan un papel protagonista e se identifiquen con
estes novos espazos como os que mellor reflicten a ansia de
aprender e compartir o aprendido.
As bibliotecas públicas son a conexión entre o coñecemento e a sociedade.
Proporcionan os medios e os servizos que permiten ampliar ao máximo o
acceso aos contidos nos máis diversos soportes -pasados, presentes e
futuros. As tecnoloxías de uso persoal conforman unha rede que funciona
continuamente e a dixitalización das fontes de información tradicional xeran
novas experiencias. O préstamo xa non é o servizo prioritario ao tempo que
aumentan os usuarios das bibliotecas. Este é o novo marco en que se sitúa
a biblioteca pública do século XXI.

A aula non é o único lugar en que se produce a aprendizaxe. Para acadar o
éxito na sociedade da información, necesitamos poder acceder a opcións
educativas individuais que se axusten ás distintas necesidades de
aprendizaxe que temos ao longo da nosa vida. Un contorno que reflicte de
xeito excepcional a diversidade do coñecemento humano é, xustamente, o
da biblioteca. É o lugar a que nos diriximos de xeito prioritario cando
buscamos información, materiais de aprendizaxe ou formación continua ou
para pasar simplemente un momento de lecer.

Como exemplo desta visión dos novos espazos do coñecementos, en que
a presenza dos medios priman sobre a dos fondos, ao longo deste texto
fomos presentando imaxes da Mediateca de Sendai, obra do arquitecto
Toyo Ito, unha excepcional obra de arquitectura contemporánea en que a
idea dos novos espazos para a comunicación e o coñecemento sintetízanse
nunha obra absolutamente novidosa, coa máxima flexibilidade na
distribución en organización dos espazos, en que están presentes todos os
niveis de comunidade-privacidade desexables segundo as circunstancias e
intereses e en que o mobiliario actúa como un elemento fundamental na
conformación dos diferentes espazos da obra. Sirva como ilustración do que
xa é presente nos países que asumen como prioritario o compromiso coa
cultura e a democratización do acceso ao coñecemento e á información.

As bibliotecas, e principalmente as bibliotecas públicas, están en pleno
proceso de transformación. A nova visión das bibliotecas fai fincapé no seu
carácter de lugares de encontro, de centros de relación e comunicación, ao
tempo que teñen que atender cada vez máis ás necesidades de
autoformación e formación permanente da cidadanía poñendo á súa
disposición os espazos e os recursos que lle faciliten desenvolver, segundo
os seus intereses e necesidades, os procesos de aprendizaxe que necesiten.
Este novo marco demanda das bibliotecas a oferta, non só do acceso a
documentos e información, senón tamén salas de reunións, espazos de
exposicións e actividades culturais de todo tipo, salas de audición e
visionado, lugares en que poder tomar un café ou xantar, así como puntos
de traballo individuais e salas de traballo en grupo: un lugar de encontro con
oportunidades para a inspiración, o diálogo, a contemplación ou o estudo.

Esperemos que non tardemos moito en dispoñer dunha rede de bibliotecas
municipais en que os edificios teñan a capacidade de posibilitar todas as
actividades e servizos que a sociedade demanda e que pode ofrecer o
persoal que lles dá vida e os enche de contidos. Pode que, nese momento
esteamos achegándonos aos estándares que a chamada sociedade do
coñecemento debe brindar á cidadanía.

A arquitectura das bibliotecas ten que dar resposta a todos estes
requirimentos. A perfecta adecuación entre os servizos e os espazos en que
se poidan ofrecer redundará no máximo rendemento espacial coa mínima
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Escritores descoñecidos para relación estable
Diego Ameixeiras
Escritor
Premio Xerais de Novela 2006

Prégase un pouco de silenzo! O estudo chama pola
concentración, aínda que a telefonía móbil se poña moi
vibradora e haxa moita mirada de taxinomista necesitado. As
bibliotecas son lugares propicios para desconcentrarse
concienzudamente e con calefacción, e para envexar o sopor (e
a oposición aprobada) do bibliotecario, espazos perfectos para
que moitas parellas desasistidas se protexan discutindo unha
certa bibliografía persoal en voz baixa, para que os solitarios co
temario trabucado canten a media tarde algún gol afónico que
se lle atravesa nos auriculares. Son escenarios algo felices nos
que campan pupilazos con sordina á hora da sesta, pasarelas
sufridas onde se desfila para ir ao baño e para botar un cigarro
ou para inocularse un café antes de caer rendido nos folios máis
indixestos. Nas bibliotecas podes asaltar os xornais todos de
balde cun moito de paciencia (sempre hai alguén que le
detidamente as páxinas de economía e a sección de contactos),
trapichear algunha frivolidade (seria) no messenger, reservarlle
cadeira próxima a un colega que sempre chega tarde aos
lugares cheos de xente, atopar piso de aluguer a prezo moi
bipartito e reflexionar sobre se todo iso que estás facendo
(licenciatura, oposición, papiroflexia) paga realmente a pena a
estas alturas.
Non vexan ironía no anterior, todos somos todas as
posibilidades e non somos nada: nas bibliotecas tamén hai
moito libro imprescindible e moito lector aplicado, do mesmo
xeito que nos campos de fútbol cultívase algo máis de sentido
común que nas concellerías de urbanismo, onde tamén seica
teñen noticia da letra impresa. Que sigan existindo lugares onde
che prestan libros é como para manter algún tipo de esperanza
na condición humana, se é que estamos a tempo de seguir

pronunciando unha palabra que xa existía moito antes de que á
subida dos impostos se lle chamase actualización alcista das
cargas tributarias. Se tivera que elexir algún lugar feliz dunha
gran cidade, se é que existen, elexiría unha biblioteca con DJ na
que poñerme a salvo do cambio climático e das últimas
tendencias en xeopolítica. Pero non podo negar que o primeiro
recordo que teño dun lugar destas características (sen fondo
musical, mágoa) leva aparellado un importante sentimento de
culpa. Un lugar cheo de libros con profesores tristes que
actuaban coma vixiantes xurados con bata branca, silencio de
tanatorio castigado e moita gana de saír correndo cando o
reloxio marcara a fin da ofensiva sotánica. Afortunadamente,
eran os menos e xa ían moi vellos para todo, mesmo para a
canción misioneira. Entre certas loas a Mario Conde e a Silvio
Berlusconni, algúns mesturaban o tomismo con Ludwig
Feuerbach, os barbudos guerracivilizaban nas xornadas
espirituais (os espiritualizados máis lúcidos, sempre de cursos
superiores, desaconsellaban o retiro) e os chamados seglares
combinaban moito Kevin McHale con algo de San Juan Bosco e
con flores a María.
Desculpen as batallas demasiado cercanas. Os anos pasaron
rápido, etcétera: a maioría dos alumnos acabaron mantendo
unha relación máis ou menos natural coa profilaxia, outros
montaron empresas exitosas, moitos comprenderon as razóns
polas que as mulleres neoiorquinas reclamaron pan e rosas alá
polo 1908, bastantes choraron a morte de Kurt Cobain e digo
eu que, cun pouco de sorte, todos volverían algunha vez a unha
biblioteca sen que iso lles supuxera unha regresión traumática.
Agora pechan librerías nas que un podía defenderse e abren
bancos co único ánimo de ofendernos. Se nos poñemos algo
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pirotécnicos, poderemos dicir coa boca pequena que as
bibliotecas permaneceron e respiran como podemos respirar
case todos (á vista dos telexornais, con notables dificultades),
reproducíronse polos barrios (moi timidamente), conectáronse
(lentamente) a Internet e algunhas ata mercaron discos dos
Rage Against The Machine (afortunadamente).

Comunidade,
liberdade
e razóns

Cóntanme algúns rapaces do meu barrio que, para variar,
cómpre poñermos algo optimistas combatindo a palabra crise,
sempre en boca dos adultos. Acabo de entender que criticar a
lírica do botellón dende unha tertulia radiofónica identifícano
coa falta de autoestima do intelectual decaído que tamén bebe
moito, sen facer ruído, demasiado só e ultimamente no
despacho. Non sei se terán algo de razón, pero nunca o pensara
dese xeito. A verdade é que pode ter algo de relación co feito
de que, por desgraza, a primeira vez que entrei nunha biblioteca
xa non cría nos Reis Magos e non tiña risco de fimose. Lembro
que Asterix era unha risa tremenda: repaseinos tardes e tardes
con esa total falta de instrospección que caracteriza á infancia e
que podemos identificar co máis parecido á felicidade. Pero,
como seguro xa sospeitarán, todo se complicou máis tarde. Non
serei nada orixinal se confeso que un dos primeiros libros que
levei prestados para a casa foi unha edición moi vella do
histórico Cantar del Mío Cid, que a esa idade lin co mesmo
interese que me transmitía a guía de teléfonos. Posteriormente,
nin todo o caudal artístico de Calderón de la Barca nin as
mellores páxinas de don Fernando de Rojas impediron que me
empezasen a interesar máis outro tipo de actividades non
vencelladas, en ningún caso, ás letras clásicas españolas.
Entenderan as causas, claro.

Rebeca Baceiredo
Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2005

Unha comunidade é, en principio, un grupo social que
comparte un territorio. Se validamos esta acepción precaria,
unha comunidade sería un agregado de individuos. Entón, ao
precisar doutros elos alén do vínculo territorial, é mellor non falar
de comunidade a priori e si de procesos comunitarios. Este tipo
de procesos terían que compartir un obxectivo e o
establecemento deste suporía a constitución do proceso
comunitario como tal. Ademais, ao tomar parte nun proxecto
común (arredor do que se iría xestando unha cultura
específica), é mester que os que o comparten, como volición ou
decisión, logo, por definición, sexan individuos libres. É dicir, que
estean integrados no grupo e, como tal, que sexan responsables
das liñas de cohesión que fan posible a existencia do mesmo
como proceso comunitario: liberdade e conseguinte
responsabilidade ética barállanse no concepto.

Anos máis tarde, teño para min que superei con moito esforzo
a longa travesía da adolescencia, tan lonxe dos espazos públicos
para a lectura, e iso que a literatura obrigatoria do bacharelato
tentou disuadirme para que non gastara tardes enteiras cos
Guns n' Roses, nin interrogándome con tanta autocrítica que
creo que ata lle agobiaría as vacacións a calquera forense. Agora
paro nas bibliotecas cercanas cunha periodicidade en notable
crecemento, só equiparable á que me obriga a frecuentar
diversos estancos da cidade. Cambiei, estou regresando
rapidamente á orixe, e confío en que todos os rapaces aos que
lle pido consello me fagan recuperar o camiño que desandei e
que eles seguro pisan xa con forza. Por iso escoito ultimamente
aos xeniais Dios ke te crew e non acaba de convencerme nada
don Gonzalo de Berceo (do século XIII peninsular, ultimamente
tendo moito máis ao bipolar Martim Codax). Como
contrapartida a tantos favores, agora quédame convencelos para
que tamén lean algo que non sexa obrigatorio, a ver se hai un
pouco de sorte e os consellos son propicios. Para iso, dende hai
días busco escritor innovador de calquera século para tal fin,
incomprensiblemente ausente dos planos de estudo e
susceptible de estar presente nas bibliotecas públicas. Prégase
un pouco de silenzo!

O espazo comunitario comezou na ágora (se seguimos a
ortodoxia do pensamento occidental). É neste contexto onde
comeza a formulación racional da organización social. En xeral,
na razón áchase o garante do benestar social. De esquecermos
algúns avatares, este punto de partida desembocará, alá polo
século XVII, nunha bifurcación interna da razón e abriranse dúas
liñas implícitas na noción: a razón obxectiva e a razón
instrumental (Horkheimer). É dicir, a razón obxectiva ou
substancial, propia do saber aberto, humanístico e reflexivo,
subxúgase á liña predominante, que en parte é froito dela
propia, á razón instrumental. Esta opera teleoloxicamente, opera
sobre uns medios para acadar uns fins. Así, o "saber polo saber"
vai desaparecendo en prol dun coñecemento que permite o
control e a explotación da natureza. Esta lóxica da dominación
acaba por dominar o propio ser humano, que finalmente é
escravo dos instrumentos que inventa.
O eclipse da razón obxectiva supón unha sorte de monoteísmo
racional, en tanto que a razón instrumental se erixe como única
(preséntase, digamos, como o punto inexorable que acada a
racionalidade como facultade humana). Non só acontece isto,
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xa que a razón instrumental é subxectiva na medida en que a
correlación medios-fins se aplica á lóxica persoal, ao afectar aos
valores persoais: por unha banda, provoca a desaparición dos
referentes axiolóxicos válidos para o grupo (non digo
absolutos!), por outra, provoca a tendencia a reificar as relacións
humanas (Dussel) e convérteas en transaccións (o fin delas
está fóra delas). Deste xeito, obsérvase a decadencia da vida
grupal, na que o ben individual se escinde do ben da totalidade,
da totalidade como un sistema constituído por elementos vivos.

que deben ser considerados (insístese) como integrantes vivos
do sistema social.
Entón, a concepción instrumental --excluínte- da racionalidade
implicou a dominación da tecnoloxía sobre o humano, pola
contra, cunha interacción harmónica entre os dous polos
anteriores podería invertirse este proceso, eno que é o
desenvolvemento tecnolóxico, un producto da razón subxectiva,
o que dicta o devir social (e non ao revés, como sería lóxico).
Unha das consecuencias deste mapa pouco acertado aparece
ben representada na arte, cando se borran os lindes da
realidade e da ficción. O desdebuxamento do real, é obvio,
acentúa o desligamento do individuo a respecto da
comunidade, eximíndose da súa responsabilidade (cívica). Xa
que logo, se se aproveita a innovación tecnolóxica para
invertir o sentido da relación, sairíamos beneficiados e
beneficiadas das conexións multilaterais e horizontais dos
sistemas descentralizados. Neste espazo, certamente
rizomático, pode xestarse unha comunidade nómada, capaz
de artellar uns percorridos comunitarios para a previsión e
para o control do seu propio devir: fálase aquí dunha
comunidade global que supón na comunidade local a
inxección de fluxos de subversión, é dicir, a intervención
(lexítima!) dos individuos no grupo. Por que o global ten a
posibilidade de afectar directamente, e deste xeito ao local,
cun re-arraigamento? Porque as canles horizontais de
participación que se dan nalgúns procesos de comunicación
electrónica poden xerar, por contaxio, dinámicas de desalienación: nos trasvases unilaterais de información o meu
ser está noutro, dimo outro. E a alienación, lembremos, sen
asustarnos polo termo, é iso: atoparse desprazado/a con
respecto a un/unha mesmo/a. Nos procesos horizontais eu
digo, eu achego a miña visión da realidade.
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Isto é, só pode ser entendida como unha interacción e unha
integración orgánica destes elementos, e non como unha
simple adición deles. Así, o ben individual e o ben da totalidade
teñen que interactuar sen preponderar un sobre o outro: se a
razón subxectiva (instrumental) se impón resulta imposible
unha renovación das condicións sociais dadas, en tanto que se
adapta ao existente e procura nel o mellor para ela. Porén, se é
a razón obxectiva a que domina, defínese o ben en abstracto,
sobre a totalidade como monolito, sen contar cos individuos,

Polo tanto, son precisos uns espazos de diálogo, de expresión,
de acceso á información (o que) e ao coñecemento,
parellamente á proliferación das canles comunicativas. Agora
ben, cómpre recuperar a diferenza entre a explicación (saber o
como) e a intelección (comprender o por que, o sentido). Estas
dúas dimensións deben ser recollidas na promoción do
coñecemento se se quere facer posible un pensamento
diverxente e, así, facer real a comunidade (de individuos
libres…). Cómpre, entón, abrirlle paso á razón dialóxica,
comunicativa. Os espazos diversos (que son máis e que non
son uniformes), xa non de lectura, senón culturais, serían os
propios para que a comunidade falase, dialogase, se
autopercibise na relación co outro, que estaría presente fisica ou
virtualmente e, así, poida crearse.
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Algunhas iniciativas para
Susana García
Cristina Martínez
Universidade da Coruña

O termo cultura defínese como o conxunto de coñecementos
científicos, literarios, artísticos… dunha persoa, pobo ou época. Sen
embargo a maioría das persoas cando pensa ou fala de cultura
exclúen, case sistemáticamente, a ciencia de dito concepto. Tal
exclusión non se debería interpretar como unha "incultura" do
cidadán medio, pois son moitos os ámbitos e medios nos que tal
exclusión faise patente. Así, aínda que a ciencia foi e é unha
construción humana capaz de cambiar o mundo, non ten cabida no
ámbito das humanidades, reservado tradicionalmente á filosofía,
literatura, historia… O mesmo ocorre na prensa diaria non
especializada en temas científicos, pois, aínda que preocúpase
frecuentemente por eles (Pérez Maldonado e outras 2004),
xeralmente as noticias de índole científico non se inclúen na sección
de cultura senón na de sociedade. Por suposto co indicado non se
trata de cuestionar o significado de termos ou cambiar hábitos
periodísticos amplamente asentados, senón simplemente chamar a
atención sobre a importancia e a necesidade de recoñecer o
coñecemento científico como cultura.
Nos últimos anos existe unha preocupación crecente por educar
científicamente ao cidadán. Este actualmente, aínda que resulte
tópico, habita nun mundo altamente tecnificado e estrepitosamente
cambiante ao que ha de adaptarse, sendo o coñecemento científico
unha ferramenta útil para dita adaptación. Pero a ciencia non só ten
ese valor utilitarista, que sen dúbida é importante na medida que
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nos fai a vida máis agradable. Tamén pódenos aportar
coñecementos para participar en debates públicos e tomar decisións
reflexivas nunha sociedade democrática; pódenos proporcionar
pracer, na medida que nos explica fenómenos naturais, nos aporta
datos e detalles sobre estes… Por todo iso a alfabetización científica,
que se percibe como unha necesidade das persoas do século XXI,
ha de entenderse como un coñecemento que atende a tres
dimensións: a) a correspondente aos saberes máis clásicos e
teóricos que permiten "ler" a realidade; b) a relacionada coas
habilidades necesarias para aplicar o coñecemento científico á vida
social e persoal, así como a capacidade para solicitar información de
distintas fontes e contrastala con espírito crítico e c) a asociada á
dimensión afectiva. Esta última fai referencia ao desenvolvemento do
interese pola ciencia, superando a visión mítica que rodea a esta
materia no que se refire á dificultade que encerra a súa aprendizaxe,
e ao desenvolvemento dun posicionamiento reflexivo e
documentado sobre problemas sociais de gran impacto (o uso de
armas nucleares, a contaminación derivada do malgaste enerxético,
os problemas éticos que suscita a biotecnoloxía…).
A alfabetización científica debe iniciarse na escola, e, de feito, desde
fai anos vense insistindo na importancia de que a educación formal
enmarque a ensinanza das ciencias no contexto social e a dirixa a
todos os estudantes, e non só a aqueles que van a dedicarse á
ciencia no futuro (Membiela, 2002; Penick, 1993). Sen embargo, a
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achegar a ciencia á cidadanía
alfabetización científica transcende a esta educación formal, pois é
un proceso longo e complexo que ha de desenvolverse ao longo da
vida do individuo, polo que implica á sociedade no seu conxunto
(Marco 2000). Neste sentido a divulgación científica rigorosa, pero
oa mesmo tempo asequible e próxima debería constituír unha
prioridade social. Son moitos os temas e as problemáticas que
teñen cabida en dita divulgación, sendo desexable que desde as
institucións públicas e privadas se promovan iniciativas divulgativas
variadas que atendan aos intereses e ás necesidades dos cidadáns,
creando cultura científica desde o desenvolvemento do interese e a
motivación por estes temas. Son diversos os sistemas e
mecanismos que permiten alcanzar estes obxectivos: exposicións,
museos, manifestacións artísticas nas que a ciencia ten unha
presencia central ou colateral (literatura, cine, pintura…), etc. Neste
sentido, preséntanse a continuación algunhas propostas, que poden
ser de utilidade para as persoas interesadas en achegar a ciencia á
poboación en xeral dunha maneira non formal, lúdica, entretida e
participativa, pois entendemos que a participación directa da persoa
na actividade resulta clave para promover o interese.

As feiras de ciencias
Desde mediados do século pasado vese desenvolvido un interese
crecente por achegar o coñecemento científico aos cidadáns a

través de exposicións rechamantes e atraíntes. Así superouse a
tradición museística simplemente expositiva e estática de obxectos,
deseñándose os modernos museos científicos que teñen como
obxectivo principal, non só informar, senón tamén entreter e, sobre
todo, espertar a curiosidade do visitante de todas as idades. Por
outra parte, e coa mesma intención de aproximar a ciencia á
poboación e de facerlle partícipe das súas posibilidades, xorden as
"feiras de ciencias", sendo pioneira neste tipo de eventos "A ciencia
na rúa", que desde fai máis de 10 anos organiza na Coruña a
asociación Amigos da Casa das Ciencias. Este tipo de actividade non
só achega fenómenos científicos curiosos aos cidadáns en xeral,
senón que ademais a moitos deles fainos partícipes directos da súa
organización, pois a través dos centros educativos e outras
institucións poden presentar materiais expositivos, implicándose
directamente no seu deseño e na atención ao público visitante. Por
esta razón as feiras de ciencias deben estar abertas tamén a
asociacións vinculadas coa promoción da saúde (a Cruz Vermella,
asociacións de enfermos, doantes de sangue…), a conservación do
medio ambiente (asociacións ecoloxistas…)…, a asociacións de
afeccionados a un campo determinado da ciencia (micoloxía,
astronomía…) e incluso a particulares interesados en mostrar os
seus coñecementos e os seus deseños de aparatos ou outros
utensilios. Todos eles teñen moito que aportar aos seus
concidadáns no que respecta á educación científica da poboación.
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O interese deste tipo de eventos é alto sobre todo para unha
poboación tan dispersa como a galega. Os concellos deberían
promocionar estas actividades elixindo os lugares máis idóneos e as
datas adecuadas que convidaran a unha ampla participación de
persoas de distintas idades, pois as feiras de ciencias deben estar
dirixidas á poboación en xeral. Cabe destacar que un aspecto
importante a ter en conta á hora de organizar este tipo de
actividades é a súa difusión, que cobra especial relevancia cando
realízanse os primeiros eventos deste tipo, sendo aquí onde os
medios de comunicación xogan un papel importantísimo.

O cine
O cine, lonxe de ser únicamente unha manifestación artística e un
instrumento de ocio e divertimento, converteuse nunha fonte
interminable de transmisión de cultura. É unha fiestra aberta ao
mundo, ás paixóns persoais, aos problemas sociais… que inflúen
no espectador, transmitindo, en moitas ocasións, modelos, mitos,
valores… Por iso, utilizouse o cine como instrumento educativo,
tanto na escola como en ámbitos educativos non formais. Por iso é
polo que é frecuente que as institucións organicen ciclos de cine
monográficos cunha intencionalidade cultural e formativa. Estes
ciclos xeralmente diríxense ao estudo da evolución dun
determinado autor (Woody Allen; Almodóvar…), un xénero
concreto, unha corrente cultural (o neorrealismo italiano, o
surrealismo…), etc. Sen embargo, os ciclos relativos a temas
científicos non sempre teñen a presenza que se merecen.
Posiblemente o cine científico asóciese exclusivamente aos
documentais estrictamente educativos, non encanto o cine
comercial pode ser utilizado para abordar problemáticas de índole
científico-social. Nesta liña podémonos suscitar que temas
cinematográficos poderían ser motivo de análises nun ciclo de cine,
chamémoslle científico. Malia que a resposta a esta cuestión estaría
condicionada pola idade e o tipo de público potencial suxerimos a
continuación algunhas posibilidades que, sen dúbida, serían máis
ou menos idóneas dependendo do tipo de espectador.
O xénero de ciencia ficción é un clásico para visualizar a influencia
da ciencia e a técnica na sociedade. A rigurosidade do proceso
científico implicado, a influencia do mesmo no benestar dos
habitantes dun futuro máis ou menos afastado, a capacidade da
ciencia para resolver o problema, que xeralmente se presenta como
un instrumento potente e con gran capacidade resolutiva,…
constitúen aspectos a considerar á hora de elixir unha película neste
sentido e de realizar o oportuno debate posterior. Outros tipos de
películas en que a ciencia posúe un papel central, son aquelas que
mostran a vida dun determinado científico ou científica.
Concretamente, figuras amplamente coñecidas como Galileo, M.
Curie, Ramón y Cajal, Severo Ochoa, ou incluso outras que o son
menos como Jonh Forbes Nash, matemático relevante cuxa vida foi
levada ao cine baixo o título "Unha mente prodixiosa", inspiraron
películas e/ou series televisivas de éxito de público e crítica. Nelas
pódese analizar con detenemento a faceta humana que hai detrás
do investigador/a, discutindo o nivel de mitificación da personaxe
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(excesiva exaltación ou vilipendio), as condicións nas que tivo que
realizar a investigación, a política científica dunha época
determinada nun país concreto, as dificultades materiais e sociais
que entraña o traballo de investigación realizado…
Tamén existen películas que abordan de forma menos central o tema
científico, aínda que non por iso deixan de posuír un importante valor
para a alfabetización científica dos cidadáns, sobre todo, na súa
vertente máis asociada ao desenvolvemento do espírito crítico e
sensibilización polos temas sociais. Ademais constitúen un xeito de
achegar esta problemática ao cidadán, desde unha situación de
ficción, unha novela, que pode resultar motivadora. Sen dúbida,
poderíanse seleccionar un importante número de películas neste
sentido, aínda que por motivos de espazo suxerimos polo seu interese
e aínda actualidade "El jardinero fiel". Esta película de Fernando
Meirelles, inspirada nunha novela de John Le Carré trata o poder dos
lobbys farmacéuticos e a súa influencia nas vidas e destinos dos
habitantes dun pobo africano. A crítica social queda, de todos modos,
envolta nunha historia de amor entre un diplomático británico e unha
activista que é asasinada cando ousou inmiscuírse nas actuacións
fraudulentas dunha importante compañía farmacéutica.

Pilar Alonso Técnica mixta sobre táboa - 54 x 280 cm.

Convén indicar finalmente que a organización dun ciclo de cine,
tanto de carácter científico como de calquera outra índole, require
coidar determinados detalles, como por exemplo a utilización
dunha publicidade adecuada dirixida ao público potencial que
puidera estar máis interesado, a selección do horario máis
adecuado para ese público, etc. A presentación do obxectivo do
ciclo, a selección e xustificación do tipo de películas que vanse a
emitir…, tamén constitúen puntos clave no caso dun ciclo de cine
científico, pois inicialmente, quizais, non resulte suficientemente
atraente aos afeccionados habituais, que, en definitiva, son os que
frecuentan este tipo de actividades.

As exposicións temporais
A exposición constitúe unha das formas máis habituais de difusión
de información, cultura… Moitos organismos e institucións adoptan
o mecanismo expositivo para dar a coñecer ao visitante expresións
artísticas, para conmemorar determinadas datas, para presentar
certa problemática de actualidade…De feito, é habitual que ao
entrar en centros escolares, concellos, sociedades recreativas…
podamos observar exposicións moi diversas. As de carácter

científico deberían facerse un oco neste tipo de actividades e, de
feito, cada día son máis os organismos e institucións, a marxe dos
museos especializados, que fanse sensibles a iso e organizan
eventos que directa ou indirectamente están relacionadas coa
divulgación científica.
Posiblemente sexan moitos os temas que se poden abordar nunha
exposición desta índole. Suxerimos aquí como exemplo, dado o seu
posible interese para toda a poboación, o uso da enerxía eléctrica
nos fogares nos últimos tempos. A enerxía eléctrica resultou ser
verdadeiramente revolucionaria na industria, pero tamén no ámbito
doméstico, e así recoñecérono as persoas de maior idade en
sondeos realizados sobre os avances científicos e tecnolóxicos que
máis incidiron na sociedade e nas súas vidas. Sen embargo, esta
tecnoloxía que nos facilita o traballo, fainos vivir mellor, permítenos
gozar de máis tempo libre…, está asociada a un consumo excesivo
de materias primas, xeralmente combustibles fósiles, á emisión de
gases que aumentan o efecto invernadoiro… que se foi
incrementando, case de forma exponencial, nos últimos anos. Todo
iso encerra un custo ambiental importante, aínda que non sempre
somos suficientemente conscientes diso. Ao noso xuízo, a intención

correspondente. Desta forma, o visitante podía apreciar, non só que
o número de aparatos a disposición do cidadán medio se
incrementara, senón tamén, que o consumo eléctrico ía
aumentando de forma ostensible. Ademais, invitábase aos
asistentes a expresar de forma anónima e voluntaria ás súas
opinións sobre as vantaxes e inconvenientes do desenvolvemento
tecnolóxico no ámbito cotián.
Esta exposición, aínda que dirixiuse inicialmente ao sector
académico, resulta de interese para a poboación en xeral. As
persoas de distintas idades poden percibir que o incremento da
"comodidade" ten realmente un custe e que, en moitas ocasións, a
relación comodidade/custe é baixa, pois, se ben por exemplo lavar
a roupa é un traballo duro e xustificaría o gasto enerxético,
poderíase dicir o mesmo de abrir unha lata cun abrelatas eléctrico
ou usar unha balanza electrónica para pesar os ingredientes dun
postre? Por outra parte, o gasto do lavado pódese minimizar?
Como? Estas e outras moitas cuestións poden xurdir de exposicións
como a aquí descrita, que simplemente pretenden aportar un grao
de area á concienciación cidadá sobre temas ambientais nos que,
aínda que sexa minimamente, pódese intervir de forma persoal?
Cabe destacar finalmente que esta exposición caracterizouse
pola súa sinxeleza, pois unicamente consta de paneis e
láminas, pero sempre poderíase facer máis vistosa,
enriquecéndoa con utensilios reais, especialmente aqueles
más antigos que facendo a mesma función non utilizan
enerxía eléctrica (plancha de ferro, cociña de carbón ou leña,
picadora de carne manual…). Este tipo de obxectos resultan
rechamantes, tanto para a xente maior, porque recorda o seu
uso e a incomodidade do mesmo, como para os máis mozos
que toman conciencia do vertixinoso, e posiblemente
descoñecido, que foi o cambio tecnolóxico incluso no seu
ámbito máis doméstico.

dunha exposición deste tipo non se debe dirixir ao cuestionamiento
do uso dos aparatos eléctricos que, como dicíamos, facilítannos a
vida; o que resultaría practicamente imposible, dado que están
realmente instalados nela e non estamos dispostos a renunciar aos
beneficios que nos proporcionan. Pola contra, a intención da
exposición debe ser máis modesta e posibilista, dirixindo a atención
á promoción da reflexión sobre o propio custe ambiental que
produciría o mantemento do nivel de crecemento de consumo
enerxético dos últimos 50 anos.
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Tomando como base o indicado, durante a Semana da Ciencia
celebrada en novembro do 2004 na Universidade da Coruña,
realizouse unha exposición itinerante nos diferentes campus de A
Coruña e Ferrol, que puido ser visitada pola comunidade
universitaria e por estudantes doutros niveis educativos. A
exposición, que pretendía ser interactiva, presentaba en senllos
paneis metalizados imaxes de cociñas de distintas décadas, desde
antes dos anos 50 ata a actualidade. O visitante debía seleccionar
entre un conxunto de fichas imantadas que representaban
electrodomésticos (lavadora, plancha…) de diferentes épocas e nas
que se incluía información da súa potencia, aqueles que resultaban
máis acordes cunha época determinada e colocalos no panel

Penick, J. E. (1993): Instrucción en el aula desde un enfoque CTS: Nuevas áreas
requieren nuevos métodos. En C. Palacios, D. Ansoleaga & A. Ajo (Eds.): Diez años
de investigación e innovación en enseñanza de las ciencias. Madrid: CIDE.
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(Ferrol,1973). Escomeza a súa andaina profesional en 1996 en El Correo Gallego e, dende entón, traballou para numerosos medios informativos.
Hoxe en día, exerce como fotógrafo para EL PAÍS e Axencias internacionais. A súa gran paixón é reflectir os problemas sociais e conflitos en
países subdesenvolvidos.

www.gabrieltizon.com info@gabrieltizon.com

que se correspondía co modelo de "prisión panóptica", unha estrutura
arquitectónica radial deseñada polo filósofo británico Jeremy Bentham
(1748-1832). Por isto, mantívose o seu esquema radial, restituíndo o
panóptico central no seu trazado cilíndrico e desprazando a entrada ás
salas de exposición desde a fachada ao seu centro.

O Museo de Arte Contemporánea de Vigo foi inaugurado en novembro de
2002 e ocupa o edificio rehabilitado do que foi antigo cárcere e xulgados,
en pleno centro comercial da cidade. O MARCO basea a súa identidade no
seu dinamismo e espírito aberto e participativo. As exposicións temporais
-principalmente mostras colectivas sobre a produción artística recente nos
máis variados eidos creativos- constitúen o eixo da súa programación.

En canto ao modelo de xestión, o 22 de outubro de 2002 constituíase
a Fundación MARCO, Fundación de Interese Galego, a entidade
encargada de xestionar e financiar as actividades do museo por medio
do seu Padroado, órgano de goberno do centro. Nel figuran
representantes das catro entidades fundadoras: Concello de Vigo,
Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra e Caixanova, ás que se
uniu o Ministerio de Cultura a partir de 2006.

Respecto da historia do edificio que alberga o museo, en 1995 o Concello
de Vigo tomou a decisión de rehabilitar o antigo Pazo de Xustiza e Cárcere
de Vigo -inmoble declarado Ben de Interese Cultural en 1990adxudicándose o proxecto arquitectónico ao equipo vigués de arquitectos
composto por Salvador Fraga, Francisco Javier García-Quijada e Manuel
Portolés. A remodelación respectou a tipoloxía orixinal do antigo edificio,
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Os principais obxectivos do MARCO teñen que ver coa súa
multiplicidade de funcións como centro de arte: un espazo de
exhibición, pero tamén ámbito de investigación e lugar para a
formación de profesionais. O noso reto é achegar a arte e outras
manifestacións da cultura contemporánea a distintos públicos, a
través dun conxunto de actividades e servizos que inclúe
programas educativos para escolares, actividades para familias,
obradoiros de artistas, cursos para adultos, servizos da bibliotecamediateca, eventos do salón de actos -ciclos audiovisuais,
concertos e festivais, conferencias, presentacións, xornadas e
mesas redondas- e actividades da Agrupación de Amigos.
Como sinal de identidade fronte a outros museos e centros de
arte, e en consonancia co particular trazado panóptico das salas
de exposición, máis axeitado para mostras colectivas, o MARCO
realiza exposicións de carácter temático, xeográfico ou de tese -na
súa maioría de produción propia- acordes cos movementos
artísticos contemporáneos. Ademais, o Espazo Anexo ou sala de
proxectos, dedicada a propostas de artistas emerxentes, ofrece un
lugar de experimentación e reflexión, un espazo que interactúa co
seu contorno e que toma o pulso do contexto máis inmediato.

Acción educativa e cultural
En liña co seu compromiso de achegamento á cidadanía, de
contribución á mellora da educación artística, e de fomento de
hábitos de consumo cultural, o programa educativo do MARCO
é parte esencial do día a día do centro, en relación directa coas
exposicións temporais, co edificio que as acolle e co resto das
actividades. Unha programación estable que se renova varias

veces ao ano, dirixida a distintos públicos -escolares, público
infantil e adulto, familias, grupos e colectivos con necesidades
específicas- e que funciona como ponte entre a sociedade e o
museo. Tanto o Laboratorio das Artes (o espazo de talleres
didácticos no primeiro andar) coma o salón de actos e as salas
de exposición serven como lugares de encontro para o desfrute
e aprendizaxe.
Como reforzo ou complemento da actividade expositiva, e
intensificando o carácter contemporáneo do MARCO como
centro de arte, a programación do salón de actos está centrada
na exhibición regular de ciclos audiovisuais de cine, vídeoarte e
documentais, concertos de arte sonora, performances, e na
organización de seminarios, cursos, obradoiros, conferencias e
outros eventos sobre o máis variado espectro cultural.
O obxectivo principal da Biblioteca-Centro de Documentación
do MARCO é proporcionar información de calidade a
estudantes, artistas e investigadores, ademais de atender as
demandas dun público de todas as idades cada vez máis
interesado pola cultura actual. Cuns fondos especializados no
estudo das artes plásticas, historia da arte, arquitectura, deseño,
estética, fotografía, cine e vídeo, préstase especial atención ás
áreas temáticas e aos artistas presentes nas exposicións
temporais do museo, sen esquecer aos creadores do eido
cultural e xeográfico da nosa comunidade. Todos os servizos e
actividades do Centro de Documentación -incluída a navegación
por Internet a través dos equipos informáticos da Biblioteca ou
da rede wifi- son gratuítos e de libre acceso.

MARCO, Museo de Arte
Contemporánea de Vigo.
Rúa Príncipe, 54
36202 Vigo
Tel. +34 986 11 39 11
+34 986 11 39 00
Fax +34 986 11 39 01
info@marcovigo.com
www.marcovigo.com
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Animación á lectura
mediante o teatro
Hai múltiples e diferentes actividades de animación á lectura,
que varían en función das idades dos nenos e nenas e dos
criterios dos educadores ou condutores da animación. Sería
inxenuo pensar que unha sesión das que nós facemos vai
converter un cativo en lector, pero a contribución a espertar ou
reforzar o gusto polos contos é innegable.
As sesións teñen unha duración de media hora á corenta
minutos, e nela participa un personaxe ou dous (os ratos da
Biblioteca) e, no caso das bibliotecas municipais da Coruña,
tamén unha bibliotecaria. A sesión consiste nunha pequena
obra de teatro con presentación, nó e desenlace e nela
cóntanse dous ou tres contos, ás veces, recítanse poesías,
cántanse cancións, dinse adiviñas...
Os ratos de biblioteca, a través da comicidade, tentan
establecer unha relación afectiva co seu público. O teatro
sérvenos para representar situacións da vida familiar ou da vida
individual que son recoñecibles polos nenos e polas nenas.
Deste xeito, nas nosas sesións podemos formular conflitos,
problemas comúns nas súas vidas e como os contos nos
achegan datos ou recursos para a comprensión destes conflitos
e para a súa solución.

A compañía do Trinke-Trinke os seus Ratos de
Biblioteca
Hai máis de doce anos que moitas escolas e bibliotecas de
Galicia, receben periodicamente a visita dunha familia de ratos:
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os Ratoncio de Lonxedetodo. O profesorado e o persoal
bibliotecario permítenlles estas visitas ao comprobaren que non
son bechos perigosos para a saúde humana (teñen bos hábitos
de hixiene) nin para os libros xa que, ao contrario doutros ratos,
estes non os rilan, lenos.
Son verdadeiros ratos de biblioteca. A familia Ratoncio aparece
así como un modelo de familia no que a lectura e os contos
teñen unha grande importancia. O conto aparece para eles
como un medio de diversión e tamén como unha fonte de
coñecemento e de aprendizaxe a través das experiencias dos
protagonistas das historias. Cami Ratoncio, coñecido tamén polo
nome de Fuco, é un rato duns 10 anos, aínda que quizais
aparente máis, porque o rato de biblioteca é unha especie cun
desenvolvemento diferente aos outros ratos e tamén ao dos
nenos e nenas. Un rato de biblioteca de 10 anos, malia que é
un neno que vai á escola e ten as preocupacións propias e o
desenvolvemento intelectual dun neno desa idade, mide 1,66
e pesa 70 quilos, o que pode impresionar ou incluso asustar a
nenos menores de 4 anos. O susto é pasaxeiro. Estes cativos
non tardan en comprobar que os ratos de biblioteca son
inofensivos, antes ben, o que máis desexan no mundo, a parte
de ler e incluso antes ca un queixo holandés é ser amigos dos
nenos e contaxiarlles o seu gusto pola lectura.
Lupiña, a súa irmá é adoptada. Os pais de Cami, trouxérona do
orfelirrato. Os seus pais naturais, abandonárana
misteriosamente diante da porta desa institución dentro dun
baúl de contos. Non lles foi difícil aos reitores do orfelirrato
escolleren a familia adoptiva que mellor lle conviña a Lupiña.

Os avós da familia serven de escusa para tocar temas
relacionados coa vida do campo, máis próxima á natureza e
levan un xeito de vida máis propio de anos atrás. Tamén están
relacionados, como moitos avós, cos contos tradicionais. Esta
familia de ratos foxe dos roles asignados topicamente aos sexos
masculino e feminino. Lupiña, por exemplo, é máis afeccionada
á bricolaxe que ás bonecas.
Cada certo tempo un ou dous membros da familia (Cami,
Lupiña,a súa nai, a avoa, o avó ou a curmá Carolina) percorren
o longo camiño que une Lonxedetodo coa biblioteca escolar ou
pública onde os queiran acoller. É unha longa viaxe. Cando
volvan a mirada atrás e desde o alto dos montes que rodean a
súa aldea a vexan como un cadro feito de retrincos verdes dos
campos, laranxa dos tellados e brancos das chemineas que
fumegan, emocionados cantarán a canción:
Lonxedetodo, Lonxedetodo
Lonxedetodo lonxe de todo está...
Lúa de queixo, chuvia de contos
...Lonxedetodo nos nosos corazóns
E se algún día, Lonxedetodo
E se algún día eu teño que marchar
Onde eu vaia
Sempre comigo virás.

Compañía do Trinke-Trinke
Teatro para nenos
San Rosendo, 10 baixo
15007 A Coruña
981235024
616071986

Fotos: Alex Piñeiro

Experimentadanza estrea en Santiago de Compostela no Salón
Teatro no mes de maio en coproducción co Centro Coreográfico
de Galicia o espectáculo ARTE A ESCENA.
No seu novo proxecto a compañía mergúllase no mundo da arte de vangarda creando unha
proposta dirixida a un público familiar. Tres personaxes penétranse nun espazo branco para
debuxar, para debater, para xogar coa cor, coas formas, para crear e para aprender coa arte coma
se tratásese dun xogo...

info@experimentadanza.com

Compañía profesional de danza contemporánea que nace na Coruña no 2003
baixo a dirección de Carlota Pérez. A compañía ademáis de crear e producir
espectáculos de danza e de danza-teatro para nenos e adultos, organiza festivais na
rúa e en espazos de arte. Tamén ten desenvolvido unha plataforma de danza
dedicada á formación.
Coreográfos e directores que traballaron para a compañía foron Damián Muñoz,
Guido Tuvery, Chevy Muraday, Santi Prego, Genma Díaz e Armando Marten. Bailaríns
que participan nos espectáculos en xira: Alexis Fernández (Cuba), Danae de la Vega
(Cuba), José Luis Sacha (Francia), Miguel Fiol (Palma de Mallorca), Thierry Taboni
(Francia), Caterina Varela (A Coruña), Armando Marten (Cuba).
Espectáculos producidos ata a data: A Escondidas, Nuestros sueños en un baúl,
Mínimas dosis de danza, Meltemi, Tengo Prisa, Y otra vez.
Festivais organizados: Festival danza abierta 2003 e 2004, Macuf en Movimiento
2006, A pie de calle 2005.

www.experimentadanza.com

A arte crease dende un papel en branco, dende un lenzo ou a partires dun anaco de barro
ou dous planos deseñados como se se tratase dun xogo de nenos, dun arquitecto cunha
imaxinación inconmesurable. As vangardas artísticas nacen da idea de expresar temas
sociopolíticos nun clima bélico entre dúas guerras a 1º e a 2º Guerra Mundial e neste
apoxeo das artes nun contexto marcado pola crise existencial do ser humano, o nacemento
da máquina... Varios pintores, escultores e arquitectos falan dende o máis profundo dous
seus sentimentos sobre: a patria, o home, a velocidade, o mundo apresurado, a realidade
da sociedade e berran sen medo desde os seus pinceis o que non poden berrar coa súa
voz e iso fai que a arte sexa un medio de expresión infinito e auténtico.
Carlota Pérez

Así é como nos gusta definir a Asociación Galega de
Artesáns (AGA) que, no próximo ano, vai cumprir 25
anos de existencia.
Foi nunha fría mañá de xaneiro de 1983, reunidos
nunha sala cedida pola entón Caixa de Aforros da
Coruña e Lugo en Santiago de Compostela, onde 21
artesáns chegados de diferentes lugares de Galicia,
acordamos constituír a asociación, sen depositar
moitas esperanzas no seu futuro, porque daquela o
panorama para a sociedade civil organizada era moi
incerto. Tamén faltaban cultura asociativa e recursos
mais a intuición dicíanos que poderiamos conseguir
algúns resultados.
Grazas ao traballo voluntario e máis ao entusiasmo, a
asociación comezou a andar e a súa primeira
actividade foi un todo un acontecemento, non tanto
pola súa importancia como polo seu carácter. A
exposición Outrasartesanías, realizada no verán de
1983 na sala de exposicións do Pazo Municipal da
Coruña, acadou o interese de numerosos artesáns
contemporáneos galegos, xa que esta exposición
representaba unha concepción renovada e actual dos
oficios artesáns, con expositores daquela
descoñecidos mais que hoxe ocupan un lugar
relevante nas súas especialidades, como Ramón Puig
Cuyás, (ourive de Barcelona), Suso Montero da
Coruña ou Manolo Gómez (tamén da Coruña), quen,
en poucos anos, encamiñou a sua enerxía creativa e o
seu bo oficio cara á insólita e arriscada aventura do
cine de animación (O bosque animado etc.).
Aquela exposición presentou en sociedade a
asociación e supuxo, sen o pretender, unha acción
convincente de captación de socios, que logo pasaron

de 21 a preto dun cento en toda Galicia. Tivemos a
sorte de transmitirmos un enfoque contemporáneo e
atractivo da creatividade artesanal, coa que
sintonizaron rapidamente moitos profesionais. E esta
foi a clave do crecemento da asociación e da súa
traxectoria posterior.
Axiña nos demos conta de que o traballo voluntario
non é viable cando se tratar de atender as demandas
profesionais de máis de 100 socios, así que
progresivamente fomos profesionalizando a xestión
interna, algo naqueles momentos complicado de levar
a cabo e incluso incomprendido.
Mais os resultados da profesionalización foron tamén
moi convincentes. Manter persoal contratado
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traballando a xornada completa e unha oficina aberta
todo o ano, xera unha gran confianza, multiplica a
demanda de asistencia por parte dos socios e
contribúe a dispor dunha maquinaria sempre disposta
a intervir nas cuestións de maior interese.

ASOC AC ON GALEGA DE ARTESANS
Asociación Galega de Artesáns
Camiño da Igrexa, 38

Pronto os socios pasaron a preto de 400 en toda
Galicia, cifra que se mantivo con pequenas flutuacións
nos últimos anos.

15009 A Coruña
Tlf.: 981 293 688
Fax: 981 133 569
www.galegadeartesans.org

Nestes anos, desde a Asociación Galega de Artesáns
fomos consecuentes coa nosa vocación de
protagonizarmos a promoción e o desenvolvemento
da artesanía de Galicia desde unha estratexia de
acción directa.
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Para iso elaboramos planos e estratexias que trasladamos ás
institucións, especialmente á Xunta de Galicia, xa que é a
Administración con competencias máis claras na materia.
Como resultado da acción da nosa asociación, promoveuse a
Lei de artesanía de Galicia no ano 1992, que creou a
Comisión Galega de Artesanía, paritaria grazas á insistencia da
nosa asociación para que así fose, e recolle a creación do
Centro Galego da Artesanía e do Deseño, ademais da
acreditación institucional dos artesáns galegos a través da
carta de artesán.
Moitas accións de profesionalización, formación ou promoción
que desenvolveu durante estes anos a Administración
autonómica, foron propostas pola nosa asociación.
En todos estes anos promovemos a realización das tres feiras de
artesanía máis importantes e rendibles de Galicia: Mostrart na
Coruña; Ofeitoaman en Vigo (con máis de 20 edicións
consecutivas cada unha) e Primavera, a feira norte do regalo,
orientada á comercialización profesional, con sete edicións.
Circunstancialmente tamén promovemos outras feiras como
Artesanoia en Noia, Pontevedra, Lugo, Ferrol, Santiago de
Compostela etc., algunhas delas xestionadas aínda por
outras entidades.
Na liña de acadar unha mellor presenza dos produtos artesáns
de calidade no mercado, puxemos en marcha durante os anos
90 a marca Artesanía de Galicia, xunto coa marca de garantía da
artesanía de Galicia. A partir do ano 2000, concertamos coa
Xunta de Galicia a institucionalización da marca e o seu posterior
regulamento oficial, unha medida que axudou a consolidala e
poñela á disposición de todos os artesáns galegos.
A traxectoria de AGA está marcada tamén polo deseño e posta
en marcha de gran número de actividades relacionadas coa
artesanía que acadaron resultados espectaculares,
especialmente a organización de encontros de carácter
profesional, unha fórmula aberta que converteu Galicia nos
últimos anos nunha cita atractiva e obrigada para moitos
artesáns de toda Europa.
Comezamos cos Encontros dos Oficios do Coiro en Galicia, que
tiveron lugar durante varios anos en Allaríz (Ourense) e despois
se "exportaron" a Córdoba ou Valladolid, os cales pasaron de 15
participantes a máis de 150. Despois foron os Encontros de
Torneiros de Madeira en Galicia, que se levan realizando durante
os últimos 6 anos na aldea artesán da Fraga, en Xermade
(Lugo), con máis de 60 participantes, nas últimas edicións
chegados de toda España, o Reino Unido ou Francia. Tamén
contamos cos Encontros de Ferreiros en Galicia, os cales se
levaron a cabo nos tres últimos anos en Fonsagrada
(probablemente este ano se realicen en Taramundi-Asturias),
con máis de 70 participantes ou os Encontros de Ceramistas
Profesionais en Viveiro (Lugo).
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O segredo do éxito destes encontros é a súa fórmula aberta. A
organización proporciona o espazo de encontro, o máis aberto
posible. Convoca varios expertos que teñan desexos de
transmitiren a súa experiencia e o demáis vai de corrido.
Prodúcese a catarse das emocións e das paixóns inherentes aos
oficios, a empatía e o compañeirismo. As teorías dos segredos
profesionais esváense como o fume e, do contacto de tantos,
xorden novas iniciativas, colaboracións, intercambios…
En todos eles, o entusiasmo e a colaboración dos Concellos en
que se realizan é incondicional. As pequenas aldeas e as vilas,
gozan dun acontecemento.
Desde AGA tamén promovemos numerosos cursos de
formación, accións de divulgación, edición de publicacións (a
revista Artesán ou, recentemente, a Guía TIC para artesáns, en
colaboración ca Fundación do Centro Galego da Artesanía e do
Deseño) e intercambios con entidades, institucións ou
empresas. Formamos parte e presidimos na actualidade, da
unión de asociacións máis importante do estado: Oficio y Arte,
a Organización dos Artesáns de España (www.oficioyarte.org)
que, á súa vez, acaba de integrarse no World Crafts CouncilEuropa (www.wcc-europe.org), a unión de organizacións
estatais máis relevante do continente.
As actividades e a vida interna da asociación son importantes e
poden supoñer unha grande axuda para os socios mais non son
a cuestión máis importante que decide o pago das cotas. O
máis valorado polos socios de AGA é dispoñeren da información
que lles fai chegar a asociación.
Para os artesáns non é sinxelo estar ao tanto das noticias de
interese, convocatorias, axudas, oportunidades etc. Por iso é
fundamental que a asociación seleccione e organice a
información en función dos intereses de cadaquén.
A comunicación é esencial e as circulares informativas de AGA,
tanto en papel, (enviadas por correo postal) como no seu
formato electrónico, son o servizo máis relevante para as
persoas asociadas.
Na actualidade, colaboramos en varios proxectos sobre deseño
e artesanía e novas tecnoloxías. Preparamos a nosa páxina web
(www.galegadeartesans.org), que agardamos que estea
operativa antes do verán e que será a web que prestará máis
servizos e disporá de máis contidos relacionados coa artesanía
de toda Galicia.
Dispoñemos dun local social propio na zona de Monelos da
Coruña, aberto de luns a venres das 8.00 ás 15.00 h, no cal
traballan tres persoas a tempo completo e máis un gran número
de colaboradores, tanto da propia asociación como externos.
O financiamento interno, sempre complicado, conseguimos que
non fose dependente. Este é un dos logros máis importantes da
nosa asociación.

AMÉRICA
Ignacio Castro Rey
Docente e filósofo

1. Viaxar na Business Class dun voo transoceánico é o soño de calquera
consumidor nesta sociedade de ex-campesiños. Voamos amurallados no
confort e a seguridade, cunha vida asistida ao minuto, afastada de
calquera incerteza. Azafatas, sorrisos, ordenadores, cen botóns: antes
mortos que sinxelos! De noite, exiliado nun sillón que semella unha
cabina espacial, armado dos seus cascos e a súa pantalla, da súa máscara
para durmir, cada pasaxeiro parece un alien en órbita sobre a Terra.
Zumbido de avión, soño, whisky, películas, ventás delirantes de luz cando
cres que é plena noite. Poucos de nós, empurrando a leve cortina da
separación, baixamos á clase turista. Posiblemente a xente sabe o que fai,
pois as clases mantéñense hoxe cunha leve cortiniña, unha metáfora
sostida pola fe na separación, no nivel de vida. Comparada con nós, a
xente de clase turista parece amontoada, fundida no tedio dun tempo
que un mesmo ten que encher constantemente co seu pensamento, as
súas lecturas e ocupacións, a súa imaxinación. Que atraso! O noso
confort, asistido por sorrintes e atentas persoas e por aparatos
electrónicos, prolóngase despois no hotel Caesar Park, onde a vida
discorre afelpada. Por descontado, aburridísima, mais automatizada. Este
hotel é, en fin, o soño dos nosos sobriños, toda esa panda familiar de
adolescentes fascinados polo luxo, o tamaño e a potencia. Compréndese
agora esa estrela do rock, de orixe tantas veces humilde, cuxa única
diversión, entre actuación e actuación en países que non comprende, é
destruír habitacións de hotel.
2. Dandi da clase media, durante uns días vives como un vicerrei entre
moquetas. Colmado de atencións, rodeado por serventes
roboticamente sorrintes, impenetrables empregados vestidos de negro
que endexamais coñecerás, xa que se limitan a responderen todas as
preguntas, a resolveren calquera dúbida ou contratempo. Luxo,
aburrimento, comodidades, o fluír silencioso da clase rica e o seu
pésimo gusto, ao cal pertences e non pertences. O luxo é unha muralla
contra a existencia. Por iso, o auténtico inimigo da clase media mundial
é o real mesmo, multiplicándose nas mil metáforas anuais do terror,
desde os islamistas ao cambio climático. Con certeza, témese que algo
altere o ambiente climatizado en que vivimos. Desde esa burbulla xa
fixestes no voo algunha incursión cara á apretada clase popular,
sentindo esas miradas, entre a curiosidade e o desprezo, que se dirixen
aos adiñeirados. Despois, desde o hotel, constantes paseos pola cidade
burguesa, popular, ambigua, pobre, bohemia, escangallada,
comprometida. Mais sempre volvendo de noite á túa fortaleza autista,

Miguel Porto

ás cen canles de televisión e á cama descomunal do teu refuxio. Catro
días a unlla de cabalo entre o luxo kitsch do hotel, onde nada pode
ocorrer, onde podías estar en calquera sitio en que as cousas
funcionasen perfectamente, e o Bos Aires rueiro, chamarrangueiro,
ruidoso, crioulo, cargado de lembranzas.
3. Cidade cargada, sobre todo, desa suspensión no tempo que
caracteriza a América. Paradoxicamente, o Novo Mundo case sempre o
sentimos pendente do pasado, respectuoso coas formas de antano,
sexan os heroes decimonónicos da Patria, sexa a silueta do Ché ou o
"Vostede" e a liturxia que o acompañan. En Europa vivimos sen pasado,
só entregados a este imperio obsceno e xordomudo da actualidade. Por
isto mesmo, sen enerxía nin fe na utopía do futuro, pois non hai nada
polo que loitar. Pola contra, Arxentina está tinguida por esa
cabaleirosidade un pouco antiga, un pouco ambigua, da cal ata parece
formar parte o interese pola psicoanálise, con ese afán socrático por
buscar no outro, por respectar o outro, o que ten de insondable. Trátase
dun acto de cortesía e de piedade cara ao outro e tamén dun concepto
e unha práctica da dignidade que en España, se algunha vez existiu,
perdeuse na marea consumista de hoxe.
4. Incluso na precisión latinoamericana da linguaxe, máis ben
asombrosa, parece expresarse ese culto un pouco antigo polas formas,
pola dignidade reflexiva do individuo nunha república que cada cidadán
debe recrear co seu esforzo. O primario parece, á veces, un pouco
desdebuxado, é certo, neste país tan terciario. En todo caso, non está
na relación coa compoñente indíxena do territorio, moito máis diluída
que en México ou Perú -incluso despois da "negrada" do peronismo-,
senón na fidelidade á relación, á amizade, ao modo de ser de
cadaquén. É posible que a presenza dese pasado clasicamente
moderno, un pouco decimonónico, faga difícil -tanto na Arxentina como
nos Estados Unidos- comprender algúns fenómenos posmodernos,
desde o impolítico á cultura islámica. A cambio, mantén un cálido envite
sobre a personalidade que nos libera de moitos corsés.
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5. Skyline e casiñas humildes, Bos Aires é un xigantesco sincretismo de
pobreza e riqueza, de estética dos 70 e do 2000, de verticalidade e
horizontalidade, de esquerdismo populista e dereita estirada. Nel está
continuamente patente a vontade republicana, enerxicamente
americana, de discutilo todo, mantendo un foro constante onde
participan taxistas e políticos profesionais, sen as distancias xerárquicas,
sen a inercia que é tradicional en Europa. O que en Londres queda para
os excéntricos de Hyde Park, aquí é habitual no centro mesmo da urbe.
E, ademais, cunha precisión na linguaxe propia de seres que se fixeron
a si mesmos, cunha invención reflexiva que en Europa perdemos. Vistos
desde España, os arxentinos parecen sempre "intelectuais", como se a
dispersión das raíces, a xuventude da nación obrigase a soster cada
identidade no discurso. A mesma forma de afundirse economicamente
no 2002 e rapidamente volver a flote, mantendo o vínculo social sen
grandes derramamentos de sangue, recorrendo a toda clase de
mecanismos precapitalistas -o troco, os bonos-, xa indica algo da
capacidade de diálogo deste país, do seu enxeño e cohesión popular.

sobreimpresa na vivacidade italiana, quizais un pouco teatral. Por
exemplo, nese axedrezado de pasos do tango, con xestos apenas
marcados, case sen contacto, como un envite erótico onde a
aproximación non debe cumprirse nunca.
9. Jorge Alemán cóntanos: os peruanos descenden dos Incas; os
mexicanos, dos Aztecas; os arxentinos, dos barcos. E, porén, Bos Aires
fundouse de costas ao mar, como se quixese negar esa evidencia. E
tamén de costas a unha Pampa que queda lonxe, aínda que as súas
lendas se entrevexan coa cultura urbana. Mais, tanto na amplitude das
perspectivas bonaerenses como no fútbol ou na guerra das Malvinas atreverse con Inglaterra!-, como na propia dimensión escandalosa da
recente crise económica, amósase aínda ese afán mundial do que
España, hoxe por hoxe, non pode presumir. Quizais Ortega tiña razón
cando dicía que o problema da unidade de España estribaba non tanto
no separatismo vasco como no separatismo de Madrid, exiliado de
calquera ambición autenticamente mundial. Xa o feito de viaxar ao
outro cabo do mundo, despois de doce horas de avión, e atoparte con
que aparentemente nada mudou, como só estás diante dun dobre
ampliado do teu país -cousa que dificilmente pode ocorrerlle a un
francés-, xa ten en si mesmo unha carga de perplexidade metafísica
importante. E isto mentres os arxentinos viven como se tal cousa, como
se todo isto fose normal. Parece que se entenden, mais..., enténdense?
Enténdense ou cada quen vive exiliado no seu propio zunido?

6. Topamos tamén cunha curiosidade, un afán de saber que afecta ao
núcleo da propia subxectividade -e da economía, coa inflación. Borges,
adorado pola esquerda, non deixa de ser un exemplo señorial desta
ilustración popular, desta masiva educación sentimental. Mais toda unha
metafísica branca -Borges, Bioy Casares e Sábato, igual que Octavio Paz
en México- forma parte do país, tanto como a mitoloxía popular crioula.
É a falta de terra, esta melancolía e Spaltung do suxeito -cuxa metáfora
sería a inmensidade do océano da emigración-, o que abriu un camiño
ao lacanismo en Bos Aires? Digamos que o interese polo inconsciente
se asenta na Arxentina na hipertrofia do consciente, nunha
sobreactuación do intencional, o intelectual e reflexivo, que atravesa
toda a nación. A sobreactuación narcisista do tango e o envés
sombreado do inconsciente, tamén un pouco narcisista. Arxentina
enteira parece, de feito, un pouco paralizada por esta sobreactuación do
reflexivo, que inclúe a dúbida constante, a discusión que mantén
abertas esa infinidade de posibilidades que caracterizan a cultura latina
e están a mil anos luz do decisionismo angloamericano.

10. Vivir é, en calquera caso, algo tan difícil, volveuse tan raro, que todos
nacemos xa nunha especie de exilio interior e anterior, aínda que a nosa
orixe non sexa tan cruzada como o caso da Arxentina, México ou
Colombia. Tal como é a actual condición humana, soamente co
cruzamento de Arxentina a Arxentina, xa se vive nesa lexión de
pantasmas, espectros, parentes descoñecidos, outros cos que hai que
pactar. A lingua natal é unha segunda lingua en relación ao exilio
traumático do cal sempre procede o home, esa patria natal constituída
por un amasillo de silencio, temores, berros, ecos e sombras no cal nos
criamos. Neste sentido, todos os países latinoamericanos, do primeiro
ao último, chegaron antes que nós ao exilio desde o que se podería
volver a vivir a terra.

7. É a vontade de falalo todo, de volver a falalo continuamente, como
se nada puidese solucionarse. Igual que en España, dá a impresión de
que na Arxentina nada se acaba nunca, e está perpetuamente en obras.
Se a cultura estadounidense parece carecer dunha relación co baleiro,
coa indeterminación da subxectividade e da terra -impotencia que o
converte na máis perigosa das nacións-, esa relación é compulsiva na
Arxentina, que estaría no outro estremo cun vínculo neurótico co
baleiro. De aí a proliferación verbal e o barroco das expresións
populares, tango incluído. O que falta de indeterminación na relación
indíxena coa chaira, súpleo a sombra da subxectividade urbana, a
conciencia do inconsciente en que se asenta.
8. Esa suspensión de sentido, esa cortés melancolía porteña, esa
demora nos meandros do sentido, esa indecisión no paso ao acto, da
cal Gardel e o tango tal vez son só unha insignia externa. Todo iso ten,
sen dúbida, relación co narcisismo, mais tamén cunha cabaleirosidade
cortés que respecta os barcos dos cales se descende, ese océano
enorme e indeciso. Indecisión no paso ao acto -conversación perpetua,
afecto, mate- e paso ao acto espectacular -fútbol, sexo, guerrilla- son
dúas caras da mesma moeda. A ambigüidade e timidez galega
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Vidas tristes
na memoria de Carmen García Rojo

O raro é que se volvan vestir
as árbores. O raro, as gándaras.
Porque o aire non convida: impide,
e na parte de atrás da casa
-o garaxe, o patio- non consumimos
vidas: están. O campo da feira
sinala as lindes de setembro,
o cemento da infancia, traza
un país para bicicletas e non
isto. Os anos cortados anotan
indecencias. Na parede de tixolo,
na cociña de abaixo, no escenario
humedecido,
nas zapatillas vellas, na cousa
Ana Karina Lema Astray
Selva de rosas - Técnica mixta sobre tea
(Díptico) 146 X 114 cm.

que apenas se sabe dicir pero que pesa.
Estes os factores da memoria,
estes os cadeados da paisaxe.
Daniel Salgado

Responsables
políticos locais do
ámbito da cultura
Manuel P. Rúa (M.P.R.)
Héctor M. Pose (H.P.)
Moderadores

C.S.: “as asociacións están moi deixadas, moi
abandonadas, a xente cánsase de traballar
por amor á arte e acaban por non presentar
nin proxectos nin nada e criticando ás veces
o que facemos os concellos”

Queríamos dar voz á representación política municipal para analizar, despois dun tempo de
experimentación dos distintos programas, como se recibe e se valora o labor municipal, o técnico, o
día a día do funcionamento institucional, participativo, dos equipamentos, etc., en diálogo entre os
cargos electos.
M.P.R.: As programacións de cultura das administracións públicas
son de iniciativa municipal ou teñen tamén influenza os colectivos
organizados, a presión social, etc.?
C.S.: No meu concello, é unha cuestión entre ambas dúas partes.
Desde o concello programamos pero sempre tendo en conta as
asociacións e os colectivos en xeral. Encántanos que nos presenten
proxectos e sempre levamos a cabo proxectos que nos presentan
distintas asociacións culturais, deportivas, musicais..., aínda que
despois ó final as asociacións están moi deixadas, moi abandonadas,
a xente cánsase de traballar por amor á arte e acaban por non
presentar nin proxectos nin nada e criticando ás veces o que facemos
os concellos.

meras correas de transmisión dun partido político, non sei se iso pasa no
teu concello...
C.S.: No meu concello non, entre outras cousas porque eu penso
que a cultura ten que estar separada da política. Como ben dis, tes
que cumprir o teu programa, por iso o levas e para iso te votaron.
No tocante as asociacións, que sexan dun partido ou doutro e que
poidan facer presións, se realmente teñen razón e vexo que estou
equivocada, non me importa rectificar, tampouco temos tantas
asociacións que dean eses problemas.
X.P.: Por suposto, ou si presentan algunhas iniciativas que ti non levas ou
que queren que se faga...

X.P.: Penso que hai negociación entre as partes. O prioritario para un político
que se vai a dedicar á cultura debe ser o cumprir os obxectivos que leva no
programa da lexislatura. Naturalmente , sexa por cartos ou polo tempo, non
che dá, sempre levas cousas de máis no programa. En canto a presión
social, nos municipios pequenos coma é o meu caso, adoita haber pouca
presión social, agás algunha asociación cultural que teña forza específica
sobre unha parte da poboación, pero sabedes que as asociacións empezan
sendo unha cousa...

C.S.: Non me importa, ao contrario.
X.P.: E tamén, sexa por iniciativas propias ou da propia xente, tes que ver
que é o que queren, e non caer só no rutinario, podes traer unha cultura
de elite pero ao mellor o pobo quere unha cultura rural, pero tampouco
podes deixar que sexa só a festa, a esmorga, que non poidas ir metendo
unha obriña de teatro ou unha conferencia, unha presentación dun libro,
mesmo alí onde se fai esa festa.

M.P.R.: ...

C.S.: Si, sobre todo mostrar cousas novas, ir introducindo cousas que

X.P.: ...e corren o perigo de estaren manipuladas por unha facción política

poden ser interesantes.

ou por unha persoa, entón hai que ver que as asociacións non sexan

1 Tendo acordada a cita con tempo de antelación, o concelleiro de cultura de Cambre, Xavier Iglesias (BNG), non puido asistir ao debate por
problemas persoais e alleos á organización de interea visual.
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Mª Cruz Sabio
Concelleira de cultura de Ortigueira (PP)

Xoán Pastor
Concelleiro de cultura de Porto do Son (PSOE)

X.P.: “O prioritario para un político que se vai a
dedicar á cultura debe ser o cumprir os
obxectivos que leva no programa da lexislatura”

M.P.R.: Se levantáramos un pouco a óptica, máis alá dos vosos

rapaciños entre 15 e 16 anos..., a min apetéceme colaborar con eles e

respectivos concellos, e nos referísemos a Galicia, sobre as

facer un pouco o que che piden para que teñan tamén a ilusión de

programacións culturais municipais en xeral, como as valorades?

participar, pero segue sen arrancar...

C.S.: Penso que ofrecemos demasiadas cousas, e por iso a xente as

X.P.: Si, planificar... todos planificamos, pero despois o de levalo á

veces deixa de participar, quizá está demasiado saturada. Hoxe temos

práctica é outra cousa, moitas veces depende das subvencións que vas

todo en Internet, hai cine para todo o mundo, todo o mundo se escapa

a ter nese momento, ti podes planificar máis ou menos como o que

para as grandes áreas, entón a xente ten como de todo, e ás veces podes

fixeches o ano pasado, máis ou menos...

encontrarte co teatro medio baleiro.
C.S.: Ou mellor, incluso
X.P.: En Porto do Son, que é unha vila pequena de 3.000 habitantes,
non nos sucede. Pode haber unha xuventude que escape a Ribeira ou

X.P.: Ou mellor. Pero conseguir todo iso que planificas é bastante difícil. A

a Noia, que son as vilas duns 20.000 ou 30.000 habitantes, que teñen

teoría é moi bonita, gústanos facer, pero despois levalo a cabo non é o

máis movemento, pero despois a nivel de xente máis maior, cando

mesmo, ou mesmo poden xurdir conflitos internos cos compañeiros:

programas un acto, un teatro ou un concerto, depende tamén dos actos

rompe un tubo de auga e hai que investir tantos cantos cartos para eses

que poida haber nos concellos máis próximos ou mesmo tes que

tubos..., entonces, sabes que os cartos son todos de todos e, se hai

pensar sempre nas parroquias, na misa que hai, se hai algún cabodano,

necesidades, xa sabes a quen nolos van quitar.

sempre tes que ir vadeando, mesmo os ensaios que teñen as corais,
que moven moita xente, ao mellor son 40 ou 50 persoas, se pos un

C.S.: En todos os concellos hai prioridades, e se non teñen auga nas

acto as oito da noite, é xente maior, e "non che vimos porque telo que

casas desde logo que se saque toda a cultura. Esa é a realidade.

poñer máis tarde porque temos ensaio..."
M.P.R.: A case trinta anos xa das primeiras corporacións democráticas,
C.S.: Vós tedes moita xuventude, nos é que hai moi pouca xuventude

en termos comparativos, a cultura forma parte do tronco principal dos

porque a que hai escápase e está afincada en Coruña, Ferrol, Santiago,

concellos ou segue sendo da periferia?

está estudando, tes que programar para xente maior.
X.P.: Cultura sempre é como o irmán pequeno ou o primo, o primo
M.P.R.: A planificación é unha teoría, unha palabra que queda moi

pobre ao que lle queda unha parte: do que nos queda, dámoslle algo,

bonita pero non se da aplicado...?, hai ou non planificación,

un pouquiño aquí, outro pouquiño alí...

obxectivos, diagnóstico...?
C.S.: Vamos a investir na publicación dun libro, dunha guía, do que sexa.
C.S.: Nós planificamos durante todo o ano, despois, claro, hai altos e

Ai!, pero se aínda falta de facer non sei que..., e o libro ou a guía, claro,

baixos, os presupostos non chegan, quédanche un pouco no aire..., eu o

quedan para despois.

ano pasado intentei facer un festival rock porque tiña un grupo de
mociños, xente nova que te pide, parece que non te podes negar...,

X.P.: Hai que ter en conta que moitos municipios non teñen ou non

fíxeno hai dous anos, e non saíu ben, había moi pouca xente. Pero claro,

tiñan ata hoxe unha tradición cultural de base. Eu cando cheguei ao
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Concello, cultura era o Entroido, catro festivais, o festival de fin de

pois hai outra compañeira e tampouco teño problema, ao contrario.

curso dos rapaces, a presentación dun amigo, unha xornada doutro

X.P.: Non tes ningún problema con ela?

amigo, e para. A xente estaba acostumada a que as exposicións, por
exemplo, foran na época estival cando viñan os turistas, cando máis

C.S.: Nunca, non. Nos levamos ben facemos as programacións

xente hai, tanto locais como de fóra. A xente non estaba

xuntas: se ti vas traer isto eu xa non traio o outro, traballamos xuntas.

acostumada, por exemplo, en marzo, xaneiro ou febreiro, ir a unha
X.P.: Iso é o que boto eu de menos, eu podo chamar aos directores dos

exposición de óleos, mobles ou do que sexa.

colexios pero o que non podo é ir por riba dun compañeiro que leva
C.S.: Cultura é moito máis. Nós agora, por exemplo, estamos traballando

educación, quero facer grandes cousas pero dígolle á miña compañeira

moito na recuperación do patrimonio histórico, do arquivo municipal, do

"Mira, vamos facer isto...", "Ba!, pasa". E se pasa, ti quérelo facer, tes a

arquivo histórico, temos unha persoa -a parte de ter os bolseiros que nos

posibilidade de facelo e o fas. Pois iso é ao que me refiro. E outra cousa.

dá a Xunta- traballando constantemente no arquivo, organizando todo o

Estamos falando do que serían gobernos do mesmo partido, pero pode

material que tiñamos nun perfecto caos, facíase hasta lume onde estaba

haber gobernos, que hai, de distintos partidos, que un leve cultura, outro

o arquivo, con iso digo todo.

turismo e outro educación...

M.P.R.: E iso que di alguén que os libros arden mal...
C.S.: Pois estes ardían como estopa. Cultura é máis amplo que
todas estas actividades.
X.P.: A cultura popular, a cultura etnográfica, a cultura do pobo pódela
seguir vertendo sen que iso non sexa un freo para o actual, para a
novidade, unha presentación dun libro, unhas conferencias...
C.S.: Que poidas compaxinar...
M.P.R.: Cultura ten, ou debería ter, moito que ver con urbanismo,
con Benestar Social, con Turismo, con Xuventude, etc. Ou iso din
os manuais. Pero en realidade, hai coordinación real con outras
áreas da administración?
C.S.: Dentro do concello si, e a nivel da Xunta, non.
X.P.: Eu non sei se hai...
C.S.: Algo si, con Turismo...
X.P.: Ti levas Cultura só?

C.S.: “A cultura non ten nada que ver ca política.
A cultura é cultura”

C.S.: Cultura e Comunicación Social.
X.P.: Eu só levo Cultura, nin festexos nin...

C.S.: Xa nin che conto...
C.S.: Ah, claro!, festexos nos témolos absorbidos tamén dentro, nas
festas populares.

M.P.R.: E en xeral a experiencia que escoitades dos vosos colegas é
similar, o sexa que a coordinación é máis ben pouca?

X.P.: Si, as festas populares, iso si tamén o levo eu. Pero, relacionado con
cultura e turismo ou cultura e educación ou esas áreas, é máis fácil esa

C.S.: No meu caso xa che digo, considero que estamos bastante ben

relación cando é unha persoa a que leva a área, que cando son varias

coordinados porque falámolo e non temos gran problema.

e unha leva turismo, outra deportes, outra educación..., e en vez de ver

H.P.: Pero para ti, coordinación que é?

de abrirte e colaborar..., eu sempre o fixen, tanto en turismo como en
deportes como en educación, e o sigo facendo..., non sei no teu, no

C.S.: Pois cando preparamos calquera actividade, os presupostos en

meu caso sucedía así.

conxunto, se ti vas meter a guía, por poñer un caso, de turismo, dentro
de Turismo, pois eu xa non deixo cartos para publicar esa guía. "Non,

C.S.: A relación cos compañeiros, sobre todo é con turismo. Adoito ir ás

pero eu quero meter tal...",

reunións, estou moi metida tamén no tema de turismo. E en educación

coordinación.
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pois entón métoo en cultura. Esa é a

X.P.: Eu tamén o boto en falta, o que non podo é saber pola prensa que

X.P.: De tódolos concellos.

turismo sacou unha guía, e ver despois un día polo concello esa guía,
onde hai un apartado que pon a cultura de Porto do Son e ti ves que

C.S.: E as subvencións...?

non, que lle falta algo. Iso é o que non pode ser.
X.P.: Á parte de subvencións da Consellería de Cultura ou da propia
C.S.: Eu, ao mellor, da parte que menos sei é de urbanismo pero porque

Deputación, cando hai que editar un libro ou unhas actas, cada concello

non estou eu tan metida, como o leva o alcalde, pois vai máis da man

non é que aporte pero colle un número de exemplares que fai que se

del. Pero do resto, cos demais compañeiros...

poida levar a cabo o acto.

M.P.R.: E se falamos da coordinación un pouco para enriba do concello,

C.S.: Nós non nos poñeríamos de acordo.

é dicir, a coordinación coa a Deputación coa Xunta, etc.?
H.P.: Por que?
H.P.: Cos concellos limítrofes...
C.S.: Porque son maneiras diferentes de ver, non sei..., os concellos
limítrofes..., a Comarca do Ortegal, está constituída polos concellos de
Mañón, Cerdido, Cariño e Ortigueira. E cada un, pois...., eu intentei, xa
hai varios anos, coas actividades musicais, se traiamos un grupo de fóra,
que pasara polos catro concellos, saíanos máis barato, falei con Viveiro
e con Ribadeo, que quedaban máis lonxe, e tivo unha boa acollida polo
alcalde de Ribadeo, e sen embargo os concellos que tiña alí pegados,
nin falar. E estouche falando doutras siglas políticas, por iso che digo que
a cultura non ten nada que ver ca política. A cultura é cultura.
H.P.: Cal credes vós que é a razón ou razóns de que non haxa ese
labor de coordinación e colaboración intermunicipal?
C.S.: Eu non sei se é por eses celos de ser ti o que vas a organizar ou o
que vas a dicir. E non se trata de organizar pero claro como ves que cho
presentan desde o concello, a non se que ti queiras tráelo pola túa conta.
Ás veces hai problemas de protagonismo. Cando estamos xa con esas
reminiscencias e con esas parvadas e que non pode ser.
X.P.: O que ve cada un no concello e que primeiro é o seu, primeiro é
o local e que non veñan os de fóra a quitarnos o noso. Iso é o que hai
que ir cambiando pouco a pouco, da igual da cor política que sexas.
C.S.: Nos pobos limítrofes sempre hai algunha rivalidade que xa ven de

X.P.: “Un técnico cultural é moi importante,
pero sería desexable maior limpeza
democrática”

lonxe, que non se da saldado, no sei que pasa...
X.P.: Iso tamén pasa nas propias parroquias, hai que ir educando a xente,
teñen que ver aos alcaldes de distinta cor políticas sentados alí, non
pasa nada...
M.P.R.: Parece que políticos a técnicos son dúas parroquias ou dous

C.S.: Cos concellos limítrofes, regular.

sindicatos que están a unha e a outra beira do río, non sei como o
valorades vós.

X.P.: Depende do que sexa o que nos une cos concellos limítrofes. Na
comarca do Barbanza estoume referindo a Noia, Outes, Lousame, Ribeira,

C.S.: O técnico tense que preocupar de programar, de ver cousas, pero

Boiro, Rianxo, A Pobra, Porto do Son, e tamén Muros que nos queda un

as veces pensa que o político é o que ten que xestionar os cartos, ten

pouquiño máis lonxe. Todos de distinto grupo político, únenos a todos

que conseguir eses cartos, entón aí é onde poden xurdir os problemas.

unha asociación que xurdiu hai dous anos, que é a Asociación Cultural
Barbantia, que tódolos concellos apoiaron, e fanse actos conxuntos, cada

X.P.: O meu sería un caso estraño porque estou no concello e desde o

mes nun edificio, pero únenos a todos, hai un proxecto en común que

primeiro día que entrei é como se fixese de técnico porque non había.

xira ao redor desa asociación que é a que coordina máis ou menos.

Ata o ano pasado, cando a Deputación sacou prazas de técnicos dos
concellos que non tiñan, e entrou unha rapaza a botar unha man. Pero

C.S.: De tódolos concellos?.

os tres anos anteriores non había ninguén, o concelleiro levaba a
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X.P.: “Eu proporía algo máis, aínda: que elixades tres concellos de

distinta cor política, que propoñades asesoralos durante un ano”

planificación, poñía o micrófono nos actos, as cadeiras... Un técnico

M.P.R.: Durante toda esta época democrática foron precisos

cultural é moi importante, pero sería desexable maior limpeza

auditorios, edificios multiusos, bibliotecas, etc. O debate sempre se

democrática, e poño casos coñecidos: primeiro non hai unha praza,

liga a se eran adecuados ou non, se están ben situados ou non, se

contrátase a unha persoa para técnico ou o que sexa, leva X tempo,

os usos se corresponden ao que se esperaba, se funciona ben, etc.

despois sácase unha praza a concurso público, que estarás de acordo

Que opinades sobre os equipamentos?

comigo...
C.S.: Nós optamos por recuperar tódalas as escolas de indianos que
C.S.: A ver...

tiñamos, entón case en todas as parroquias hai un centro social. Logo
temos o Teatro de Beneficencia xa a nivel de todo o concello, un lugar

X.P.: ...que se saca a praza para esa persoa que xa está, que normalmente

fabuloso onde podes facer teatro, música..., temos bibliotecas, en

son os que quedan. Sácanse unhas oposicións co perfil da persoa que

Ortigueira penso que se aproveitou ben os recursos que fomos

está, para que sexa el o máis adecuado, o que fai que outra xente diga

conseguindo.

"non me presento porque a praza xa está dada", e ao mellor moita xente
útil non se presenta a esas prazas por ese motivo.

X.P.: Ás veces podes ter oito ou dez parroquias cun local social ou unha
casa da cultura en cada unha, pero se non as enches de contidos, por moi

C.S.: Pero tamén se ti sacas un perfil desa persoa, será que é moi boa

bonito que sexa e moi boas infraestruturas que teñas, se a xente dese sitio

e que te convén tela, o que non vas a facer e cargar con...

non as usa, non che vale para nada.

X.P.: ...ao mellor é moi boa para ti, pero para o seguinte concelleiro que

H.P.: Sobre bibliotecas municipais, axencias de lectura, biblioteca

vén..., ou, visto desde fora, ao mellor non é boa. Sei que estamos nunha

escolar, etc., como están os vosos concellos?

democracia pero todos sabemos como vai isto e na Administración
sempre está "alguén coñecido de alguén". A lei de contratación debería

C.S.: En Ortigueira temos unha biblioteca municipal que funciona de

ser máis transparente, eu non sei como valorar isto, que perfil de

marabilla, con 1.200 socios e actividade permanente. Despois temos

técnico hai, que estudos teñen os técnicos, hai de todo...

algunha axencia de lectura nun novo centro social que está funcionando
ben, ten unha persoa á fronte que lle dá moita vida, traballa moito cos

C.S.: Si, hai de todo.

rapaces, tivemos xa varios premios e pasan ao redor das cen persoas
diarias, que para un pobo pequeno como Ortigueira...

X.P.: Pode haber técnicos moi bos, moi formados e que traballan, e
tamén xente que está por estar e organizar o que hai que organizar.

X.P.: No noso concello hai oito casas da cultura, cada unha ten unha sala
de lectura. Hai catro delas que están dentro da rede de bibliotecas da

M.P.R.: Na administración pública, normalmente, un arquitecto

Xunta, coa súa persoa que as leva e despois as outras seis teñen sala

traballa de arquitecto e un policía como policía, pero en cultura hai

de lectura pero non están dentro da rede da Xunta, os nenos van alí,

que ter un perfil moi amplo. Se a limpeza democrática significa

collen o seu libro e lévano, hai un intercambio, están conectadas en

acoutar o campo, para vós cal sería o perfil do técnico de cultura?

rede, hai un aula de informática en cada unha delas coa súa conexión
ADSL, fanse actividades de animación á lectura...

X.P.: Non sei. Iso..., tería que haber unha licenciatura específica.
M.P.R.: Sobre o proxecto interea que credes que hai que mellorar
C.S.: Ou un compendio de moitas licenciaturas.

ou criticar?

X.P.: Como ocorre en Cataluña, que non hai titulación específica para ser

X.P.: Eu diría que o que hai e que formalos...

técnico en cultura, pero non como aquí que o alcalde ten un primo ou
un amigo, e dille "oes, necesito traballar" e méteo alí, pasan tres anos e

M.P.R.: A quen?

sácalle unha praza e quédase aí...
X.P.: Aos propios políticos...
C.S.: E o mellor é un biólogo. É unha concellería onde se traballa as fins
de semana, festivos, e tes que ter moita dedicación.

C.S.: Que interea vaia aos concellos, que se mova interea.
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C.S.: “Eu non penso que políticos e técnicos teñan que

ser distintos, viaxamos no mesmo barco”

M.P.R.: Especificando un pouco máis...

X.P.: Fai uns días estaba eu cun alto cargo político e dicíalle: "teño que
ir á Coruña a facer uns cursos para interea", "Parvadas, iso son

C.S.: Que todas as xuntanzas vaian rotando polos distintos concellos.

parvadas...". Se esta persoa que está por riba di que son parvadas, que

Coñecernos todos os concelleiros é moi importante, e ao mellor nós,

non valen para nada, entón ti que estás facendo aquí?

entre nós, non tomamos contacto, pero a min hoxe encantoume estar
aquí, encantoume coñecerte, saber como traballades e facer esta

C.S.: Ao mellor o que lle fai falta a interea é a práctica, baixalo á area.

entrevista. Ao mellor, na miña comarca, se nos xuntades aos catro
concelleiros, ven mellor que sexa a través de interea e acoden. Nese

X.P.: Baixar aos concellos...

contexto, coñecerse, falar, traballar... ver cousas.
C.S.: Claro.
X.P.: Eu proporía algo máis, aínda: que elixades tres concellos de distinta
cor política, que propoñades asesoralos durante un ano.

X.P.: Levalos a dar unha volta, programade unha excursión pero non
lle deades así interea visual porque chégalle alí (a revista), pasan

C.S.: Pioneiros.

dúas follas e din "Lévaa para a biblioteca". Como que para a
biblioteca se isto ven para Educación e cultura, é interea...

X.P.: Ou durante seis meses, "interea vaivos a asesorar no voso
quefacer cultural, axudar a programar...", durante un ano tres

M.P.R.: Tanto a formación como a información que se fan en interea

concellos distintos, a ver que pasa, e logo vemos que funcionou e

ao mellor non caben no mesmo recipiente ou formato para

que non, que foi mellor que non, e despois avaliar eses concellos en

técnicos e políticos. O político ten un interese, unha formación

interea, que conseguimos ou que non conseguimos. Sería levar á

distinta e o técnico ten outra, non sei como o vedes vós.

práctica o que propoñedes para os concellos e para os políticos de
tres concellos distintos.

X.P.: Se o político que leva cultura lle interesara a cultura realmente, xa
non habería porque facer esa pregunta, nin que dicirlle ven ó Foro e ven

H.P.: Os materiais que editamos son tamén pensando en vós, os

a interea, porque xa el preguntaría que temos nós para poder formarnos,

políticos, como os vedes?

se é que queremos levar isto medianamente ben, non?

C.S.: A revista gústame, ás veces non a leo toda, paréceme que é un bo

C.S.: Eu non penso que políticos e técnicos teñan que ser distintos,

traballo, que vén un pouco de todo, mesturado.

viaxamos no mesmo barco.

X.P.: É unha boa iniciativa porque eu pod o coñecer a miña comarca,

X.P.: Pero a participación de políticos é moi, moi pequena.

o que fai o do concello do lado, pero ao mellor non chegaría a saber
o que fai o do concello de Ortigueira...

H.P.: E os cadernos temáticos, parécenvos interesantes?, lédelos?,
valorádelos?

X.P.: En canto ao outro tema, pensade: cantos políticos éramos no
último Foro de interea?, cinco?

C.S.: Algunhas cousas son técnicas pero se as les e algo te resulta moi
técnico terminas pasando e vas a páxina seguinte ou a outra cousa. A

C.S.: Eran todos técnicos...

min o material paréceme bo, e o soporte bo e o que non lea isto pois
tampouco se vai a interesar por outra cousa.

X.P.: Cantos concellos somos na provincia da Coruña? Noventa e seis...
Qué pasa cos demais?, non lles interesa?, non queren?, aí ten que
suceder algo.
H.P.: Que credes vós que pasa?
C.S.: Pois que falta práctica..., práctica de levalo, levalo á práctica.
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AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS DE OLEIROS E
A PROMOCIÓN DA LECTURA
M.ª Luz Corral
Bibliotecaria municipal

BIBLIOTECA CENTRAL RIALEDA
Avda. Rosalía de Castro, 227A
15172 Perillo - Oleiros (A Coruña)
Tfno.: 981 639 511
Fax: 981 639 996

A lectura é unha grande aventura que comeza na infancia e non remata nunca, mais o hábito de ler non se improvisa,
hai que o adquirir paulatinamente para que estea sempre presente nas nosas vidas. Non se nace lector ou lectora,
senón que un ou unha se vai facendo pouco a pouco, gradualmente. Os auténticos lectores e lectoras non se fan á
forza, é necesario actuar a través de comportamentos educativos, lúdicos e estimulantes onde o libro deixe de ser
unha peza de uso restrinxida só a tarefas escolares e de avaliación. A lectura é ese conto ou novela que te apaixona
e non te deixa parar até que rematas de lelo, esa poesía que te emociona, esa obra que che está a ofrecer a
información que precisas ou que che está a achegar numerosos coñecementos sobre ese tema que che interesa. A
lectura como instrumento de educación contribúe á formación humana. A UNICEF, na Convención sobre os Dereitos
do Neno que foi aprobada pola ONU, recórdanos que ler é un dereito fundamental da infancia, incluído no dereito
á educación. A biblioteca é un lugar privilexiado para o desenvolvemento do hábito da lectura onde a gran oferta de
libros fai que cada persoa poida atopar o que máis se adecúe aos seus intereses e necesidades.
O Concello de Oleiros posúe uns 32.051 habitantes, cunha densidade de poboación distribuída de forma moi
dispersa en nove parroquias. Para facilitar o acceso á cultura en condicións de igualdade e garantir que todos os
cidadáns, independentemente do lugar onde vivan, teñan as mesmas oportunidades de acceso á información e ao
coñecemento, o goberno municipal decidiu crear o Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais, de forma que a
Biblioteca Central estivese localizada nun dos núcleos urbanos de maior poboación e mellor comunicado co resto
das parroquias e nas outras localidades bibliotecas auxiliares, para que todos os habitantes puidesen estar atendidos
preto do lugar onde viven, xa que moitos deles, como é o caso dos nenos/as e mozos/as, máximos usuarios/as das
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bibliotecas, non poden trasladarse facilmente dun lugar a outro. Este
sistema está formado pola Biblioteca Central Rialeda, situada en
Perillo, e oito bibliotecas auxiliares localizadas en: Santa Cruz,
Dorneda, Mera, Lorbé, Oleiros, Nós, Montrove e Iñás.
Posúen, en total, 429 postos de lectura en sala, un fondo
bibliográfico de 113.108 volumes, 9.461 materiais especiais, 397
títulos distintos de publicacións periódicas abertas, 30
computadores con lectores de cd-rom e dvd para uso público, con
conexión a Internet gratuíta e 15 impresoras para que as utilicen
os/as usuarios/as. Se comparamos o número de habitantes de
Oleiros co total de fondos bibliográficos, vemos que equivalen a
3,53 libros por habitante, o que nos sitúa por riba da media galega
e da española.
Os servizos que prestan son: información xeral e bibliográfica;
servizo de consulta en sala e acceso aos documentos en calquera
soporte, préstamo a domicilio; sección e servizo de información
local e comunitaria, sección infantil e xuvenil; servizos multimedia,
sonoros e audiovisuais; servizo de acceso a Internet e correo
electrónico; catálogo do fondo bibliográfico en liña (On line Public
Acess Catalog (OPAC)); reprografía; formación de usuarios/as;

promoción da lectura con actividades de animación e fomento do
libro e de extensión cultural. Todos estes servizos son gratuítos,
exceptuando o de reprografía. A través da páxina web do concello
www.oleiros.org proporciónase unha información actualizada. Os
fondos están informatizados co programa Millenium (Innopac de
Innovative) e estase a colaborar na elaboración do catálogo
colectivo da Rede de Bibliotecas de Galicia. O enderezo do catálogo
de acceso público a través de Internet (OPAC) é
http://catalogo.rbgalicia.org
Pretendemos que estas bibliotecas presten uns bos servizos á
comunidade cunhas coleccións de calidade, equilibradas e variadas
e unhas programacións de fomento da lectura estables,
permanentes e sistemáticas. Pensamos que as bibliotecas deben
ser lugares vivos e dinámicos, en consonancia co mundo e a
actualidade, polo que é moi importante a mediación, informando
sobre o contido dos libros e dos documentos, invitando á lectura
das distintas obras, sempre considerando que a lectura debe ser un
acto de liberdade, onde intervén o punto de vista, a sensibilidade e

a elección particular de cada persoa, en función dos seus gustos,
intereses e preferencias. As bibliotecas contribuirán a satisfaceren as
necesidades informativas, culturais e lúdicas da poboación,
mediante servizos continuados de calidade e oportunidades de
aprendizaxe e proporcionarán recursos de acceso á información, a
formación e ao ocio. Deben achegar un esixente proxecto cultural,
que non responderá soamente á demanda inmediata, senón que
procurará ter unha visión de futuro. A biblioteca debe ser un servizo
público, universal (igual que o ensino ou a sanidade), que debe
cubrir a totalidade da poboación, gratuíto e igualitario de acceso ao
libro e á lectura, en que deben rexer os principios e valores de
liberdade intelectual e igualdade no acceso á información, aos
fondos, recursos, instalacións e servizos, sen ningún tipo de
discriminación. A lectura é a ferramenta básica para a aprendizaxe
continua no marco da sociedade da información e do coñecemento
e a biblioteca é un dos principais axentes para a súa promoción,
principalmente con aqueles sectores máis desfavorecidos
socialmente. Débense emprender accións innovadoras e
imaxinativas, que fagan lectoras e lectores autónomos, máis
esixentes, capaces de escolleren, de forxaren unha opinión e de
construíren o seu propio itinerario de lectura, que gocen e
comprendan o seu valor para o desenvolvemento persoal. Na
sociedade actual, as tecnoloxías da información e da comunicación
son esenciais para a creación de coñecemento, polo que se
facilitará a formación permanente, asegurarase que todas as
persoas poidan acceder á información que precisen e a través da
alfabetización informacional ensinarase a utilizar estas ferramentas,
evitando que se produza a brecha dixital que afonda nas
desigualdades, para entre todos traballarmos pola democratización
da información e do coñecemento.
Os obxectivos xerais que se pretenden conseguir son: fomentar o
gusto e o pracer pola lectura, promocionar o libro e axudar a
descubrir a diversidade dos libros existentes. Estes obxectivos non
se poden conseguir se non se realiza un proxecto de promoción,
cunhas actividades de animación e un traballo de mediación que
complete e reforce as actividades de difusión, por isto organizamos
programacións anuais estables de fomento da lectura e de
extensión cultural. Pensaranse as actividades dentro dun marco
activo e participativo e tratarase de implicar a toda a comunidade,
coa colaboración do profesorado dos centros de ensino público do
Concello e a implicación das familias a través dos pais, nais ou
irmáns maiores. Preséntase a biblioteca como un lugar atractivo,
onde se poden pasar momentos agradables. A animación lectora
deberá ter características lúdicas e realizarase baixo o signo da
creatividade. A lectura recreativa educa o neno e a nena, contribúe
ao desenvolvemento da súa personalidade e prepárao para a vida.
A biblioteca debe reforzar o papel da familia e dos educadores e
educadoras contribuíndo a espertar a curiosidade polos libros.
Creará espazos e momentos de lectura para que as nenas e os
nenos máis pequenos se acostumen a esa experiencia, que a
agarden e que a reclamen. Debe ser un lugar de espallamento e
cultura, polo que se poden realizar as máis diversas actividades mais
sen esquecer que a súa función básica é promocionar a lectura e
contribuír a formar novos e mellores lectores e lectoras.
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Organizamos actividades dirixidas aos centros de ensino, ao
público en xeral (infantil, xuvenil e adultos/as) e outras mixtas.
As actividades dirixidas aos centros de ensino parécennos moi
importantes, pois a través delas podemos chegar a todos os
nenos e nenas, tanto aos que senten interese pola lectura como
aos que non teñen ningún interese por esta e aseguramos que
todos aqueles que nunca estiveron en ningunha biblioteca
municipal, que as coñezan, para que despois as visiten en
horario non lectivo.
Podemos destacar:
Campaña de animación á lectura: tomando como punto
de partida a narración de contos e historias, a relación
pracenteira cos libros, o xogo cos personaxes de ficción,
trátase de resaltar o valor da palabra. Preténdese dar a
coñecer as principais bibliotecas municipais, potenciar a
asistencia, non só como lugares de estudo e consulta,
senón tamén como centros de lectura lúdica, crítica e
reflexiva, en que os nenos e as nenas aprendan a
pensaren como cidadáns libres e solidarios, favorecer
procesos de creación e expresión oral e escrita, e ensinar
a vivir o libro en colectividade, enriquecéndose cunha
lectura activa e participativa.

As actividades de promoción da lectura que programamos
son a partir dos dous anos e pensamos que o camiño cara á
lectura non se debe comezar como o coñecemento dunha
técnica, que é algo imprescindible mais posterior, senón como
un hábito de contar historias, ollar libros, observar imaxes etc.
Se se lles ofrecen bos libros, historias divertidas e interesantes,
cunha linguaxe axeitada, fermosas ilustracións e unha
presentación atractiva, a lectura convertirase para eles nunha
experiencia única e satisfactoria que quererán gozar unha e
outra vez. Pretendemos que os nenos, as nenas e os os/as
adolescentes descubran ou aumenten o pracer por ler, que
vexan os libros como algo ameno, cos que poden pasar bos
momentos, ao mesmo tempo que se instrúen, amplían os
seus coñecementos e utilizan o noso idioma. É moi
importante que desde as primeiras idades se poña en
contacto os nenos e as nenas cos libros, polo que é esencial
a implicación da familia, que os pais e nais os traian á
biblioteca para que se familiaricen coa riqueza e diversidade
dos libros: contos, poesías, obras de información e
coñecementos etc., que estean e participen con eles nas
actividades, que lles lean contos mais tamén a participación
do profesorado na concienciación da importancia e, o valor da
lectura na súa función educativa ao mesmo tempo que lúdica
e pracenteira. O neno ou a nena vivirá intensamente as
historias, contos, cancións ou poesías que comprende, que lle
causan emoción, asombro, risa e sobre todo pracer; polo tanto
debemos estimulalos nesa relación pracenteira coa palabra e
coa lectura. As bibliotecas asociarán a lectura con actividades
agradables e queridas, proporcionarán encontros positivos cos
libros, coas historias, coa palabra literaria e coas ilustracións.

Encontros con escritores/as: coa intención de achegar
ao lectorado os nosos escritores e escritoras, de
descubrir a súa forma de escribir e de promover a
lectura das súas obras, organizamos estas actividades,
unhas veces dirixidas ao alumnado dos centros de
ensino e outras ao público en xeral (infantil, xuvenil ou
adulto). Leváronse a cabo distintos encontros con
escritores e escritoras como Agustín Fernández Paz,
Xosé Miranda, Rosa Aneiros, Xabier P. Docampo, Marilar
Aleixandre, Helena Villar Janeiro, Xosé María Álvarez
Cáccamo, Xoán Babarro, Fina Casalderrey etc.
Obradoiros de introdución á ilustración: preténdese dar
a coñecer diferentes ilustradores/as galegos/as, polo
que se programan obradoiros en que poidan traballar os
distintos tipos de ilustracións. Ensínanlles, aos
participantes, diferentes técnicas de ilustración e
anímanos a se expresaren por medio do debuxo,
fomentando a creatividade e a imaxinación a través das
actividades plásticas.
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Cada ilustrador ou ilustradora formula o obradoiro de
forma diferente. Por exemplo: Óscar Villán explicou
todos os procesos para realizar a edición e publicación
dun libro. Noemí López, ensinou como debuxar
diferentes expresións, posturas e movementos etc.

como medio para desenvolver a imaxinación e a
creatividade nos nenos e nas nenas.
Encontros con nais e pais: explícaselles aos pais e ás nais
a importancia da literatura na infancia, a importancia de
lles contar e de lles ler contos ou poesías aos nenos e ás
nenas. Pensamos que os pais e nais deben traer os nenos
e as nenas ás bibliotecas desde as primeiras idades para
que se familiaricen coa diversidade dos libros: contos,
poesías, obras de información e coñecementos etc e o
persoal das bibliotecas débelles axudar na selección.

Obradoiros de iniciación á banda deseñada: coa
finalidade de mostrar diferentes técnicas para debuxar
banda deseñada, fomentar a creatividade e a
imaxinación a través do cómic, promover a lectura deste
tipo de obras, realízanse estes obradoiros con
debuxantes e ilustradores como Fran Bueno, Kiko da
Silva etc. Nestes encontros e obradoiros, tanto de
escritores/as como de ilustradores/as, distribúeselles a
todos os participantes un folleto sobre a biografía e
bibliografía de cada autor ou autora.

Conmemoración do Día Internacional da Muller
Traballadora: preténdese sensibilizar á comunidade
sobre a discriminación de xénero e informar sobre libros
que tratan esta problemática ou que non son
discriminatorios, para traballar polo respecto á igualdade.

A aventura da lectura: tomando como punto de partida a
narración de contos e historias, a relación pracenteira cos
libros, o xogo cos personaxes de ficción, resáltase o valor
da palabra xunto coa articulación de diferentes disciplinas
artísticas: a plástica, a música, a expresión corporal,
considerando que en todas as historias aparece un
mundo de imaxes, un mundo sonoro e outro de xestos
e accións. Organízanse contacontos, xogos con palabras,
creación de poesías, teatro de sombras e diversas
actividades de animación á lectura, non só para nenos e
nenas, senón tamén para adolescentes e mozos/as.

Guías de lectura: partimos de que as bibliotecas tamén
deben ser creadoras de contidos, polo que elaboramos
diversas guías de lectura con recomendacións de libros
de calidade literaria, artística ou científica. Consideramos
que se debe ser selectivo e procurar calidade; un bo
libro non é necesariamente o máis caro ou o máis
vistoso, é máis importante é que estea ben escrito e ben
concibido. Realizouse a guía de lectura A favor da
igualdade, en que figura unha selección de obras que
presentan a relación nena/neno, muller/home no plano
da igualdade ou que informan sobre este tema. Tamén
se elaboraron outras guías en que se recomendan libros
para as distintas idades. Por exemplo: Libros para o
verán, Un libro, un bo agasallo, A aventura da lectura
ou Lecturas para compartir.

Exposición de debuxos: convócase unha exposición para
nenos e nenas de educación infantil, l.º e 2.º de ensino
primario, en que todos os debuxos deben estar baseados
nun conto que lesen ou lles contasen. A súa finalidade é
relacionar a lectura con outras expresións artísticas, como
poden ser o debuxo e a pintura, ao tempo que se
favorecen distintos procesos de creación e expresión.

Hora do conto e contacontos: consiste na narración ou
dramatización dun ou varios contos, cun enfoque lúdico e
unha vivencia activa cos libros. É unha actividade que se
desenvolve ano tras ano como consecuencia do seu
recoñecido valor lúdico e educativo, que reside,
fundamentalmente, no incentivo á lectura dos máis cativos.
Estas sesións inflúen no poder da imaxinación e na
importancia da tolerancia nas relacións persoais. É esencial
que se estimule as nenas e os nenos desde pequenos,
que vexan nos libros un compañeiro ou amigo como
pode ser o máis prezado xoguete. Para eles a palabra oída
exerce unha gran fascinación. O libro oído, visto, tocado,
como lectura compartida con outros nenos e nenas,
axudaralle no seu contacto coa letra impresa, motivará
unha lectura gozosa e fomentará a súa creatividade.

O conto viaxeiro: trátase dunha actividade que xurdiu
coa iniciativa do Colexio Público Isidro Parga Pondal de
Santa Cruz e a través das bibliotecas estendeuse aos
outros centros de ensino.
O conto viaxeiro consta de varios relatos, escritos en
galego, que percorren as aulas de educación infantil, 1.º
e 2.º de ensino primario. Con esta iniciativa, procuramos
promover procesos de creación oral e escrita, ao tempo
que contribuímos á reflexión nos diferentes axentes
educativos sobre a importancia da creación de contos
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Obradoiros de lectura e faladoiros literarios: realizamos obradoiros de lectura para mozos/as e adultos/as
sobre obras de literatura, principalmente, contemporánea. Queremos que as persoas que participen,
poidan gozar da literatura como un desenvolvemento da capacidade de comprender, valorar e gozar da
creación literaria, queremos que aumenten a capacidade de comunicación a través da lectura, de forma
que compartan ideas, reflexionen sobre temas diversos, analicen a propia visión do mundo, e desta forma,
se poidan enriquecer co punto de vista dos demais. Pretendemos que analicen a forma de escribir de
distintos autores e autoras, das súas creacións literarias, estilo, tipo de linguaxe etc. Para complementar
esta actividade organízanse, periodicamente, conferencias e encontros con autores/as, como os que
realizaron con Manuel Rivas, Xavier Seoane, Miguel Anxo Fernán Vello, Luz Pozo etc. Proximamente
teremos a Teresa Moure para falar de Herba moura.
Día das Letras Galegas: realízanse folletos informativos, murais conmemorativos, exposicións bibliográficas
etc e organízanse conferencias sobre a autora ou o autor homenaxeado.
"Todo está nos libros": programa radiofónico de Radio Oleiros, que se emite todos os venres ás 12:00 e
ás 15:00 horas, no que se realiza semanalmente unha recomendación dun libro infantil ou xuvenil e outro
para adultos/as.
Formación de usuarios e usuarias: para que as persoas coñezan a organización das bibliotecas
publicamos trípticos informativos mais tamén realizamos actividades de formación de usuarios/as.
Exposicións bibliográficas: organízanse en todas as bibliotecas e durante todo o ano, unhas veces para
conmemorar datas como o Día da Paz, o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, o Día do Libro
etc. e outras con motivo de premios, de homenaxes ou doutros temas. Neste momento, con motivo
de declarar o ano 2007 como o "Ano europeo da igualdade de oportunidades de todas as persoas",
temos unha exposición sobre a igualdade titulada "Todos por igual" e tamén se vai editar unha guía de
lectura para concienciar á sociedade sobre o dereito á igualdade e sobre a problemática da
discriminación múltiple.
Cunhas bibliotecas ben dotadas e actualizadas e cunha programación estable e continuada, o que pretendemos
é promocionar a lectura, difundir o libro e crear o hábito de ler e de visitar as bibliotecas como algo habitual,
normal e cotián, para conseguirmos unha sociedade lectora.

Bibliografía
UNICEF Convención sobre os Dereitos do Neno [En liña]
http://www.unicef.org (data de consulta 28-02-2007)

Manifesto da UNESCO sobre a biblioteca pública (1994) [En
liña] http://www.fundaciongsr.es/documentos/frames.htm
(data de consulta 28-02-2007)
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Alfonso Filgueira
Daniel Cánovas
Ainoa González
Servizo Sociocomunitario Municipal
Concello de Narón

Breve análise previa
Os equipamentos bibliotecarios como espazos para o coñecemento son unha oportunidade permanente para a acción e dinamización
socioeducativa, onde á tradicional e sempre viva aprendizaxe pola lectura, se lle engaden outras dimensións e prácticas educativas.
Cando aínda están sen esgotar as posibilidades máis elementais de acción socioeducativa e cultural dos "biblioespazos", as novas
tecnoloxías da información e comunicación enfróntannos a un traballo de reflexión, revisión e reformulación do rol e funcións destes como
fornecemento da acción educativa e cultural.
Sen esquecer os riscos das concepcións pseudosociais ou posmodernas que intentan ofertar os biblioespazos como espazos para quedar,
de relación social... onde traballar as noites alternativas ou ocio alternativo procurando presentar unha nova imaxe destes equipamentos,
habería que recordar que o obxectivo non é enchelos de xente para competir cos lugares de ocio e espallamento privado.Causa certa
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En concreto, o biblioespazo non é máis que o universo territorial
municipal que a partir dun programa de accións vencella os
edificios bibliotecarios coa cidadanía.

Escolma de accións dos programas dos
biblioespazos
1. Exposicións ou mostras temáticas quincenais ou semanais.
1.1. de libros por idades, temáticas e centros de interese,
anunciándoos no voceiro informativo interno.
1.2. de música: sobre autores clásicos como Mozart, Chopin,
Falla, Rabel; sobre músicos galegos e polifonía galega...
1.3. de ciencia: sobre o mundo das abellas, as razas
autóctonas, os inventos, a física, a astronomía...
tristeza ver as aulas e as bibliotecas cheas de xente que pasea,
parola, loce modelitos, queda... en definitiva, pasa, mais non
utiliza fondos, non investiga, non aprende e non transforma
positivamente nada.
Estamos, pois, diante de tendencias necesarias mais non
suficientes pero deixemos para outra reflexión a análise e os roles
dos biblioespazos como eixe das novas tecnoloxías da información
e da comunicación e centrémonos en algo máis humilde e
concreto: afondar nun xeito, nunha práctica envolvente, xiros para
crear un ambiente, un clima vivificante e motivador onde se
manteña unha liña de medra cultural e educativa.

A nosa experiencia
O bibloespazo de Narón é unha práctica metodolóxica baseada en:
Interconexión (transversalización) da programación
educativa, cultural, social e lúdica de índole municipal,
utilizando os bibloespazos coma catalizadores desa acción.
Achegamento da rede bibliotecaria á cidadanía máis aló
dos propios edificios bibliotecarios, utilizando calquera
espazo coma escolas, centros cívico sociais, prazas...
Accións que poñen distintos temas e intereses ao
alcance de diversos grupos de poboación e idades
(mulleres, maiores, infancia, mocidade etc).
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1.4. de etnografía e historia sobre a Galiza e o seu
acontecer, a evolución, a muiñeiría; as telleiras; as máquinas
industriais, a pesca...
1.5. de literatura galega e ilustres galegos, contemporánea,
tendencias.
1.6. de contido social: a muller no agro, o mundo en guerra,
as ONG solidarias...
1.7. de medio ambiente, abondando nos espazos naturais,
nos ríos na Galiza, na auga, no clima, nos bosques...
2. Aprender pola Retina: ver e ler sobre o achegamento á
expresión artística pola impregnación do coñecemento a partir
de metodoloxía iconográfica e técnicas empíricas de
coñecemento simbólico-significativo.
2.1. Mostras de pintores locais no medio das salas de
lectura.
Deste xeito, coa rutina de observación de cadros de pintura
acotío, no biblioespazo desenvólvese un criterio selectivo
por composición e contraste de obras, coñécense técnicas
pictóricas e autores.
Dáse unha visión de sala de exposición fornecendo as salas
de lectura cun mobiliario sinxelo: os "cabaletes de pintor"
sobre os que se colocan os cadros.

2.2. Mostras de fotografía, banda deseñada...
2.3. Mostra de escultura de pequeno e medio formato.
2.4 Música en fío musical.
2.5 Miniconcertos en vivo por instrumentistas locais que
interpretan en suaves volumes autores coñecidos en
instrumentos adaptados para non distorsionar o ambiente
das salas de lectura.
A interpretación abrangue de dúas a tres intervencións diarias
de dez minutos aproximadamente cada unha. Instrumento:
violín, violonchelo, guitarra, frauta, óboe, acordeón... Realízase
cunha frecuencia semanal ou quincenal.
3. Lectura con música: ler e oír.
Para formar oíndo e con ton musical directo, adéstrase por
medio de técnicas pasivas, con audicións de música en fío
musical con repertorio seleccionado por días, autores e
peza. Inclúese música clásica e polifonía galega,
instrumental e cantada.
4. Demostracións de expresión artísticas en vivo, realizados por
pintores, escultores, artesáns, que no medio das salas de lectura
desenvolven, case en silencio total, o seu labor creativo, ao
longo de dúas horas, que é observada directamente polos
usuarios/as da biblioteca, cunha cadencia quincenal.

8. Charlas temáticas á carta para segmentos de poboación
(nutrición para nais e nais noveles; ergonomía e rehabilitación
nos maiores de 60 anos; as abellas e os apicultores; os
produtos ecolóxicos para horticultores e consumidores...)
Selecciónanse primeiramente os intereses de colectivos e
prográmanse as charlas coloquio baixo demanda, traballando así
con grupos de entre 50 e 100 persoas.
9. Dramatización de textos en vivo, efectuados por escolas e grupos
de afeccionados ao teatro comunitario que recollen "sainetes"
clásicos ou recreados polos actores e actrices afeccionados.
10. Itinerarios sobre divulgación do patrimonio cultural e literario,
sobre os propios dispositivos bibliotecarios e os contornos
municipais inducindo ao coñecemento de autores en función
dos recursos patrimoniais visitados. (Por exemplo diante dos
pazos e casonas, o/a educador/a contextualiza os ilustrados
galegos que corresponden á época... e deriva á exposición de
ilustres existentes en paralelo nunha biblioteca...)
En resume, o biblioespazo intenta incorporar unha
conceptualización que transcende dos muros dos edificios, que
integra todas as manifestacións do coñecemento e as
metodoloxías de aprendizaxe... mais, sobre todo, crea "espazos"
ou "hábitats" arrequecidos e estimuladores, dinamizadores e
impulsores do crecemento cultural colectivo e individual, máis
aló do novo consumismo de produtos culturais.

5. Obradoiros culturais estacionais... que recollen temáticas
relacionadas cos eventos temporais que incorporan unha
técnica construtiva ou de elaboración, de finalidade empírica
para inducir ao coñecemento onde a fonte de consulta sempre
está nos libros de papel ou electrónicos:
Entroido (obradoiro de máscaras); Maios (obradoiros de arte
floral); Esfollas (obradoiros de mazarocas); obradoiros de xogos
populares. A frecuencia é semanal.
6. Obradoiros de contacontos con almorzos ou merendas para
os non lectores.
7. O xogo nas rúas, baseado en técnicas ludotecarias utilizando
as prazas coma biblioespazos onde se levan libros e xogos para
coñecer e aprender.
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Memoria de Coaña
Coaña é un concello do occidente asturiano situado na comarca
do Baixo Navia. Ten unha extensión de 65,80 Km2 e
caracterízase por contar con dúas zonas ben diferenciadas: a
litoral ou rasa costeira e a interior ou de montaña. Na
actualidade, conta con 3500 habitantes, sendo a densidade de
poboación de 56,1 habitantes por Km2. En canto á distribución
do concello segundo nivel de estudos, un 58,5% da poboación
ten un nivel inferior ao grado de escolaridade. O concello conta
con numerosos servizos públicos. A biblioteca, un deles, é a
protagonista deste artigo.
Situada nun edificio histórico, unha escola de indianos, atópase
o Centro Municipal de Lectura "Gonzalo Anes" na rasa costeira
de Ortiguera, marco paisaxístico incomparábel. A súa única sala
é o que as persoas maiores do pobo recordan da aula das
nenas, iso si, reformada e conservando un elemento que a fai
acolledora e nostálxica: a cheminea. Unha cheminea que os
mozos atizaban e provían de leña durante o recreo, con madeira
procedente dos bosques da marquesa do pazo de Mohías. En
1994, decidiuse que nesta infraestrutura se situase a Biblioteca,
restituíndo este inmóbel a un estado que contribuíse, como no
momento en que se ergueu, á promoción dos habitantes do
medio rural.

A biblioteca pode ser outras cousas?
A xestión bibliotecaria inicial marcaba como meta un fondo
organizado e catalogado dos escasos documentos bibliográficos
cos que se contaba. Este sistema fixo posíbel que nos primeiros
1

oito anos de andadura as persoas socias apenas superasen a
centena, unha terceira parte residentes na vila e con hábitos
consolidados de lectura. En cada unha das súas paredes,
colgaba a gran prohibición asociada ás bibliotecas que velaba
por un silencio sepulcral e a convertía en espazo de eruditos.
Estaba claro, a Biblioteca necesitaba un plan de traballo que
utilizase como alicerce a animación á lectura. Esta, vinculada á
difusión lectora hoxe cumpre funcións de promoción cultural e
de apoio á educación, deixando de entender o Centro de
Lectura como un espazo pasivo e outorgándolle unha nova
misión: reforzar a tendencia á lectura para aproximar a cultura a
toda a poboación en condicións de igualdade. A dinamización,
xa que logo, sae ao encontro da poboación para dar a coñecer
os recursos e posibilidades que ofrece este servizo, procurando
reforzar a súa función de loita contra as exclusións e evitando
que o acceso á cultura sexa patrimonio dunha minoría. É a partir
de entón, cando todas as actuacións teñen como meta garantir,
con independencia do lugar de residencia, uns servizos
socioeducativos básicos no concello, rompendo barreiras
derivadas da dispersión de poboación, o nivel socioeducativo e
a dificultade de comunicacións.
As desvantaxes de traballar nun medio rural vense compensadas
coa animación á lectura sempre que esta se mostre como unha
constante e non como unha serie de iniciativas illadas cunha
temporalidade puntual. A difusión comeza pola publicidade nos
locais públicos: marquesiñas, bares-tenda, cabidos de igrexa,
farmacias e centros de saúde. Esta proxección vese
incrementada mediante o boca a boca de quen con cautela e
incerteza se achega por vez primeira ao servizo. Cunha andadura
de catro anos incansábeis, pódese afirmar que a biblioteca

A filosofía de traballo no ámbito do fomento da lectura resúmese neste título, o que dá nome ao proxecto co que a Biblioteca Pública de Coaña (Asturias) foi galardoada

polo Ministerio de Cultura como mellor proxecto do ano 2006 na categoría de integración social.

76

Ana Méndez Educadora Social do Concello de Coaña (Asturias)

afastouse dunha visión tradicional do centro como lugar para a
conservación de libros ou templo do silencio, para converterse
nun espazo de interacción e crecemento cos libros, un lugar para
descubrir o pracer e a importancia da lectura. O seu programa de
actividades vese arroupado pola súa finalidade de sensibilización
social que intenta acadar á familia e á comunidade
concienciando sobre a importancia das bibliotecas como axentes
para a promoción social e educativa.

Obxectivos feitos realidade que se traducen en sonoros títulos.
Os que dan nome ao paquete de iniciativas que xa son
coñecidas no concello e que gozan do respaldo da poboación.
A Pequeteca: cada mércores máis dunha ducia de
nenos e nenas invaden de bulicio e colorido a
tranquilidade da Aula de Lectura. Chegados de distintas
partes do concello saben que a Biblioteca é un punto de
encontro cos seus iguais, un lugar para aprender de
forma divertida mediante os contos e a lectura. O ruído
cesa cando comeza a historia, un relato dramatizado que
sae dun libro para sorprender e, a un tempo, educar.

O programa
A metodoloxía aposta pola participación activa da poboación en
todos os procesos da actividade, a constancia e a permanencia
no tempo de actividades, a descentralización de iniciativas e a
colaboración e coordinación con outros programas e proxectos
municipais ou comunitarios que empapa o traballo dun carácter
interdisciplinar e dótao dunha visión global e integradora.

Cada mes dedícase a unha temática e tras o contacontos
gozan de actividades plásticas e musicais, para rematar
seleccionando as obras que se levarán en préstamo ás
súas casas. En pleno século XXI, a Pequeteca é unha
lección de diversión sen recursos, de xogo cooperativo,
de reunión infantil en torno á literatura, de transmisión
oral. Son temáticas que desatan o valor educativo dos
contos para espertar curiosidades, superar medos
infantís, adquirir coñecementos e valores para a
convivencia. Todo iso a través de suxestivos títulos que
dan nome ás xornadas: Contos para a paz, Contos para
educar, Contos sobre amor, Contos para rirse do medo,
A arte dos contos, Avós do conto, Contosos, Ecocontos,
Contos e interculturalidade.

Basta botar a vista atrás para alentarse cos logros e coller pulo
para seguir traballando na mesma dirección. Aquelas primeiras
iniciativas illadas nas que como máximo se reunían oito persoas
foron o comezo dunha serie de proxectos cunha marcada
tintura social que serviron de referencia a outros concellos rurais
e que se viron avalados cun recoñecemento do Ministerio de
Cultura. As cifras son importantes, pero hai feitos que
recompensan un traballo á sombra con múltiples dificultades:
unha muller que case aos setenta anos le a súa primeira novela,
a comunidade xitana que goza de servizos e actividades, a
ilusión dos participantes do taller de teatro tras un admirable
debut, as bágoas dunha nena que se mete no conto ata chorar
a morte dun camelo...

Literatura de cores: cada luns acoden unha decena de
participantes ao taller de teatro. Trátase dunha aposta
pola dinamización lectora que utiliza o teatro como

77

ferramenta de formación dramática e recreación na que
se dan cita os múltiples beneficios da lectura e a arte
escénica: perfecciónase a capacidade expresiva,
espértase a imaxinación e supón un espazo de
interacción e goce co traballo actoral. O ensaio dunha
obra que é representada coincidindo co Día do Libro é
o mellor aliciente para a poboación infantil e para as
súas familias que esperan con impaciencia o debut. A
hiperactividade de cada sesión vese minguada polos
nervios da estrea que some a voz e os movementos,
pero que non impide que saian airosos no seu gran día.
Celebración do Día do Libro: Trátase dunha programación
dirixida a homenaxear o libro e sensibilizar á poboación
coañesa sobre a importancia da lectura como vehículo
para a aprendizaxe, para o desenvolvemento da
intelixencia, a adquisición de cultura e o entretemento.
Congrega diversas actividades de carácter variado,
deixando maiores ocos para o goce interxeracional de
iniciativas como as visitas de autor, cuxas obras se
traballan previamente a través de varios libroforum.
Programa Apertura de Centros á Comunidade: a través
deste programa, responsábeis bibliotecarios e escolares
unen as súas forzas para promover o descubrimento das
Biblioteca Pública a través de visitas guiadas,
potenciando hábitos lectores desde idades temperás,
mostrando os recursos e posibilidades que ofrecen
estes servizos públicos. As visitas guiadas son o eixe
vertebral do proxecto que permitirá a escolares de
distintos puntos do concello e de familias de diferente
nivel socioeducativo gozar cos contos e coas actividades
de formación de usuarios.
Compartindo lecturas, educando en valores: foi un plan
de educación en valores a través da obra do escritor
Gonzalo Moure. O proxecto posibilitou o coñecemento
doutras culturas e pobos a través da lectura. A iniciativa
mestizaba o cultural e o social, educando na
interculturalidade e o respecto ás diferenzas. As obras
traballadas descubrían aos participantes o pobo saharaui
(Palabras de Caramelo), daban a coñecer a cultura
xitana (Maíto Panduro) e posibilitaban poñerse na pel do
diferente, a dun mozo afectado pola síndrome de
Williams (A Síndrome de Mozart). Todo finalizaba cunha
conversa co autor, dirixida a toda a poboación, que
culminaba con recendo e sabor árabe, nunha das
veladas máis apetitosas que nos pode ofrecer a
literatura. O título desta xornada é fiel reflexo da filosofía
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de traballo do centro, do seu compromiso coa
educación en valores, da metodoloxía de actividade
grupal. Por iso deu título ao Plan de Dinamización de
2006, o que fixo posíbel nutrir o fondo bibliográfico con
preto de 1 000 volumes e conseguir 12 000€ para a
ampliación e rehabilitación da Biblioteca.
Nacer en 2007: cada ano, o proxecto nacer imponse
coa finalidade de fomentar o coñecemento da existencia
do Centro de Lectura no concello, a súa misión e os
seus servizos. Trátase, sen dúbida, de crear un primeiro
encontro das familias coa Biblioteca, sensibilizando aos
proxenitores do seu importante labor na promoción de
hábitos lectores. A iniciativa consiste en facer chegar a
cada fogar do municipio no que nace un bebé, un
paquete que conteña unha carta e unha guía de lectura
que recolle consellos dirixidos a pais e nais sobre como
consolidar o hábito lector. Isto acompáñase dun libroxogo e un carné, a primeira das súas tarxetas. Esta
atractiva campaña convida a pais e nais a implicarse nun
mesmo labor, onde persoal bibliotecario, educativo e os
propios familiares, debemos darnos a man.
Libros sobre rodas: promover o acceso a servizos
bibliotecarios, como o préstamo monográfico, a persoas
que polo seu lugar de residencia ou as súas condicións
físicas élles imposíbel desprazarse ata o Centro Municipal
de Lectura, é outra das misións da Biblioteca. O préstamo
a domicilio permite que todas as persoas que non
poidan achegarse á Biblioteca poidan gozar do préstamo
de libros e revistas, isto é, a descentralización do servizo.
Talleres de escritura e lectura: cada ano organízase un
ciclo con talleres de lectura e escritura. A obra lida é
comentada en grupo na biblioteca, á que acoden
principalmente mulleres de todas as idades, con
distintos niveis de formación. O clima favorece a
intervención e ninguén se nega a comentar
publicamente a obra.
Ante os talleres de creación literaria hai máis reticencias,
adoita haber menos demanda porque é considerada a
escritura "para persoas con nivel". Unha vez que se loita
por desterrar eses medos, aos poucos íspense os
sentimentos e os anhelos xorden en forma de palabra
escrita que finalmente é lida publicamente.
O “T” e o “B” da información: nesta xornada de
formación de usuarios e usuarias da Biblioteca Pública,

as novas tecnoloxías líganse ao servizo bibliotecario para
dar a coñecer e formar en teleservizos como a consulta
do catálogo colectivo, a reserva de obras, a renovación
dun préstamo...Tamén para dar a coñecer o web da
Biblioteca no que se pode obter información sobre
horarios, calendario de actividades, ata descargar guías
de lectura e outros materiais.
Bibliografía intercultural: os concellos nútrense coa
chegada de nova poboación inmigrante que necesita
dun servizo dedicado á información, como pode ser a
Biblioteca Pública. Para chegar a esta poboación é
necesario que o Centro de Lectura represente a
comunidade plural na que se insire pero tamén que
fomente o coñecemento e a educación intercultural
entre toda a poboación, resaltando o seu labor
informativo e a súa función de medio de educación
social, difundíndose como espello dunha sociedade que
dirixe os seus esforzos á loita contra a exclusión social
coa única arma de que dispón: a educación.
Os sentidos da lectura: a ruptura de barreiras de tipo
social, cultural ou físico ten que ser atendida
especialmente pola Biblioteca e esta proposta serve
como exemplo da loita contra as exclusións e a prol da
promoción social daquelas minorías con máis
dificultades. As barreiras arquitectónicas foron liquidadas
pero existían outras que dificultaban o acceso ao libro. A
introdución de materiais especiais: libros con letra
grande, lupas, braille, libros dirixidos a infancia autista,
monografías noutras linguas...posibilitou paliar aspectos
de tipo sensorial, sensibilizar sobre a importancia de
previr situacións de exclusión nun servizo público e
facilitar a visión da Biblioteca como un fogar pensado
para a diversidade.
Estas once propostas, expostas en tan só unhas liñas foron
creadas coa finalidade de achegar á poboación rural á Biblioteca
e á lectura tendo en conta a escaseza de medios cos que
contan os profesionais no medio rural e sendo conscientes de
que non hai fórmulas para fabricar lectores, pero que se debe
concienciar para que familia, profesorado e técnicos
bibliotecarios se encontren ante un común compromiso:
favorecer as condicións de lectura, dando a cada un o que
necesita. Todo sen enfocar a lectura como unha obriga. A este
propósito o escritor Giani Rodari afirma que "Ordenar ler é o
método máis eficaz se se quere aprender a odiar os libros. É
seguro ao 100% e facilísimo de aplicar".
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A LONXA
LITERARIA,
unha experiencia propia

Javier Fernández
Zona de lectura (Escola Superior Marcelo Macías)

Soledad Ríos
A.C. "A Lonxa Literaria" de Moaña

A asociación ¿quen somos?
A primeira definición que podiamos dar da Lonxa Literaria é que
se trata dunha asociación sen fins de lucro que tenta fomentar a
literatura en calquera das súas manifestacións. Externamente,
tamén se nos denomina como un club de lectura pero realmente
¿quen conforma a parte humana da experiencia?¿quen somos?
Daquela, terémonos que referir a que somos unicamente un
grupo de persoas diversas (sobre unhas vinte) que se xuntaron
para realizar actividades relacionadas co eido da literatura.
Diversas en canto a idades (desde os vinte e tantos ata o
cincuenta e moitos), diversas en canto a profesións (desde
parados, estudantes... ata funcionarios), diversas en canto a
intereses, formación, gustos... Somos, téñoo dito en máis dunha
ocasión, unha mostra en pequeno da nosa sociedade. Con todo,
existe un punto de confluencia común: o pracer da lectura, o
gusto pola literatura baixo calquera forma de expresión.

municipal comentou a posibilidade de realizar algunha
actividade ao redor da lectura. Falaron, daquela, da idea de
seleccionar un libro, lelo en grupo e comentar as súas
impresións. O primeiro libro: Seda, de Alessandro Baricco. Esta
estrea resultou moi gratificante, entretida, enriquecedora.
Quedouse para unha próxima e enseguida xurdiu a idea de
contar co propio autor. Convidaron entón a Fran Alonso. O libro:
Males de cabeza. É case desde aquela en que se pensa na
posibilidade de encadear as recomendacións: cada autor/a
recomendará o/a seguinte. Os encontros comezaron a ser
periódicos. En cada reunión concertábase a seguinte e quedou
así instaurado o funcionamento da tertulia.

A orixe ¿como comezou?

Foi este o xérmolo inicial do que sería a asociación, a actividade
fundamental que actuaría como base do grupo. Corría, como
dixen, o ano 1999. Era sinxelamente un grupo sen máis interese
que compartir un tempo, unha afección, un espazo común; en
intercambiar impresións e experiencias arredor dun libro. A idea
de darlle entidade formal estaba aínda lonxe das nosas cabezas.

Para falarmos da orixe debémonos remontar ao ano 1999.
Naquel entón un pequeno grupo nucleado arredor da biblioteca

Quedou, desde aquel primeiro momento, definida a filosofía de
funcionamento para o futuro e de obrigado cumprimento: todas
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as actividades se formulan como abertas, é dicir, calquera pode
participar sen invitación específica. Non se precisa coñecer a
ninguén. Abonda con aparecer. Ademais, andamos na procura
da participación doutros públicos non habituais neste tipo de
actos. De aí a itinerancia por diferentes lugares do municipio.

continuidade cada un dos centros de ensino que,
ademais, o ilustran. Como remate final, os contos
represéntanse entre todos os participantes e faise unha
pequena edición.
Un certame de microrrelatos que xa vai pola IV edición.
Este certame dispón dun premio en metálico variable
que está en torno aos trescentos euros. Os relatos
premiados "cólganse" da nosa páxina web
(http://lonxaliteraria.tqr.biz).

Aquel núcleo orixinario foi medrando paseniño. O entramado
das relacións persoais de cada un de nós, a difusión da
experiencia na prensa local ou o noso propio labor de captación
actuou expandindo o grupo primeiro, diversificándoo e
facéndoo máis compacto.

Un recital de poesía anual, polo menos. Ensaiamos
diferentes temáticas con diferentes formatos, cun
éxito desigual.

Actividades ¿que facemos?
A diversificación e consolidación do grupo tivo unha
consecuencia inmediata: a proposta de novas actividades. Estas
propostas tiveron dous eixos vertebradores que se manteñen
no tempo: a ampliación do abano de idades ás que llas ofrecer
e a variedade no tipo de actividades propostas.
Así, ao longo destes anos quedou fixada unha actividade
estable, que se leva a cabo de xeito periódico, e outra variable,
que se realiza puntualmente segundo a ocasión.

Todas estas actividades conforman o "grosso" da programación
da Lonxa Literaria, xa que se levan a cabo sen interrupción ao
longo do ano. Non obstante, esta actividade compleméntase
puntualmente con outras como obradoiros de escrita,
homenaxes, presentación de libros, actos con motivo do Día das
Letras Galegas, colaboracións...

Funcionamento ¿como o facemos?
Entre a actividade estable podemos destacar:
Unha tertulia de adultos, punto de partida da asociación.
É a actividade máis antiga, a que leva máis tempo
funcionando. As reunións concértanse cunha
periodicidade dun mes e medio aproximadamente, a
excepción do verán en que se suspende. Daquela, ao
longo deste tempo, pasaron máis de trinta autores
galegos de diferentes xéneros e idades.
Unha tertulia xuvenil que se estableceu a semellanza da
de adultos pero destinada a un público máis novo. Está
plenamente consolidada e leva máis de tres anos
funcionando. Nesta altura xa se achegaron a Moaña
máis de quince autores de literatura infantil e xuvenil e
seguimos programando.
Unha sesión de contacontos que se realiza mensualmente
baixo a denominación A hora do conto. Esta actividade,
que pretende o achegamento da literatura aos máis
pequenos, lévase a cabo a tarde do último venres de mes
simultaneamente en dous centros de ensino do municipio.
Leva funcionando case desde o principio.

A Lonxa Literaria, na súa orixe, comezou sendo unha asociación
sen ningún tipo de recursos económicos (A día de hoxe temos
recibido algunas axudas da Xunta de Galicia e o Concello de
Moaña). Foron os fondos d@s soci@s os que permitiron o seu
funcionamento habitual. Daquela, facilmente poderemos
concluír que foi a xenerosidade de todos @s participantes nas
nosas actividades os que fixeron posible o desenvolvemento da
programación e a súa estabilidade. En todo este tempo foron
moitas as persoas que colaboraron con nós baixo múltiples
formas e dun xeito totalmente desinteresado (escritores/as,
grupos de música, amizades, coñecid@s...). Porque a clave do
funcionamento estivo, á par que o desenvolvemento das
potencialidades propias, en usar e "abusar" dos ofrecementos e
do noso entramado de amig@s e relacións. De aí que non
resulte estraño que no descanso dun recital cante un coro,
toquen uns gaiteiros ou o equipo de son sexa emprestado. Ás
veces, resultaron mesturas un tanto sorprendentes. A
dispoñibilidade estivo na base destes combinados.

En resumo, a fórmula de funcionamento na que se basea a
Lonxa Literaria non é novidosa. O voluntarismo, o entusiasmo e
o interese son as claves fundamentais como en tantas outras
asociacións. E é unha fórmula ao alcance de calquera.

Un conto viaxeiro, confeccionado por todos os colexios
do concello. Elabóranse dous diferentes para primaria e
un para infantil. Os contos de primaria contan coa
colaboración dun/ha escritor/a de literatura infantilxuvenil que realiza a primeira páxina. A esta danlle
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Breves apuntamentos do
activismo artístico na
vella Compostela:
do colectivo artístico "Anakos"
á exposición "Memoria-Pinturas"
Nolo Suárez
Artista plástico

Os inicios
Eran os anos 80 e na cidade vella de Compostela algúns artistas
novos e outros que xa non o eran tanto, que viñan expoñendo
de forma regular nos pubs da zona vella compostelá, querían
dinamizar a arte e a cultura que se facía daquela fóra dos
circuítos oficiais. Para iso comezaron unha serie de xuntanzas,
debates, intercambios de ideas e, logo, propostas concretas.
Nestes espazos era posible amosar a creación artística en
liberdade, a confluíren naqueles momentos exposicións de
pinturas con recitais de poesía, actuacións musicais, algunha
actuación teatral ou monicreques, entre outras actividades.
Estas actividades e propostas eran case sempre innovadoras e
arriscadas e tiñan o obxectivo de abrir ocos de luz despois de
tantos anos de escuridade, de represión, de falta de liberdade
e democracia.

vella compostelá e que participaran nas conversas e nos debates
que alí tiñan lugar. Foi a partir desta mostra cando callou máis a
idea de facer un colectivo artístico-cultural, para ter mais forza e
poder levar a cabo proxectos expositivos noutros espazos máis
amplos que os pubs, así como proxectos artísticos tamén de mais
amplitude e máis completos que puidesen dar unha mellor mostra
da creatividade que se facía naqueles tempos na vella Compostela.
Nestas circunstancias xorde o Colectivo ANAKOS, no ano 86, e na
súa presentación pública explica entre outras cousas o seguinte:
"Os nosos estilos son abondo diferentes, o que nos enriquece e nos
reafirma no que máis cremos: a liberdade creativa; estamos xuntos
porque queremos e, fagamos o que fagamos, non nos impoñemos
nada, sen que iso implique a ausencia de autocrítica ou do rigor que
sempre desexamos plasmar no noso labor en común."

Foi nestes espazos, tales como o Modus Vivendi, Paraíso
Perdido, Metate, Curruncho, Tarasca, ou a Casa das Crechas,
entre outros, onde, ao longo do ano 85, un grupo de artistas
plásticos que viñan coincidindo nesas diversas manifestacións
artísticas-culturais, comezan a se relacionar máis entre si e
traballan na idea de pór en práctica proxectos comúns. Foron
moitos os encontros, os debates, as reflexións e as opinións,
pois queríase un clima de liberdade e de participación
democrática, e tomar logo as decisións oportunas por maioría.
Nestes encontros participaba un número aproximado de dez a
doce artistas plásticos.
Un feito importante foi a mostra plástica colectiva da Galería Trinta
no ano 85: "Quince en Trinta", que xuntou quince artistas que,
case todos, viñan mostrando as súas obras nestes pubs da zona

Constituían inicialmente o colectivo algunhas persoas como X. A.
Castaño, Luis Iglesias Diz, Xurxo Martiño, Parrallo, Luis Suárez, Nolo
Suárez e Valeiras. A presentación pública e de forma consolidada,
con exposicións de obras, textos escritos, debuxos diversos,
publicación de revista, foi no Museo do Pobo Galego a comezos
do ano 87, despois de varios meses de xestións e de traballos
previos durante o ano 86.
No colectivo confluían diferentes estilos e tendencias,
representativos da creatividade diversa daqueles tempos, que
nunca se quixo interferir nela, nin impor unha liña determinada.
Deste xeito, nun dos primeiros manifestos do colectivo, dicíase
daquela que:
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"A nosa comuñón é por riba de todo humana,
somos artistas mais tamén amigos porque nos
fixemos amigos traballando e compartindo
todos os altibaixos que cada mostra ou proxecto
sen dúbida nos deparaba. Poucas veces nos
venceu o desalento; mais era suficiente unha
pausa, un repouso, para facer xurdir de novo en
nós o desexo dunha nova aventura, onde a
ilusión se debullaba en longas conversas e
debates e nalgunha que outra noite de copas
polos pubs da nosa Cidade Vella".

Despois da mostra do Museo do Pobo Galego, que nos serviu un pouco como lanzamento
público do colectivo, viñeron outras mostras como as do Centro Cultural de Carballo, o Ateneo
de Ourense, o Ateneo de Vigo, a Casa das Crechas, o Centro Galego de Valencia..., que permitiron
amosarmos obras grandes, abordarmos novos espazos expositivos, colaborarmos con centros
culturais do país e levarmos a arte que se facía na cidade vella compostelá a outros sitios, vilas e
cidades.
Logo duns anos de intensa actividade do colectivo, esta foi diminuíndo pouco a pouco, así como
tamén se reduciu o número das persoas participantes, cuxa actividade desapareceu practicamente a
comezos dos anos 90.

A acompañaren as exposicións, sempre se
publicaba algo escrito, quer manifestos quer no
seu momento o núm. 0 da Revista ANAKOS.
Noutras ocasións había recitais de poesía ou de
música a acompañaren as exposicións do
colectivo. Tratábase, pois, de relacionar as artes
plásticas con outras artes e actividades
artísticas, de dinamizar a vida artística e cultural
da cidade vella compostelá cos medios de que
se dispuña, que case sempre eran poucos, e
ademais naqueles tempos sen contar con
ningunha axuda das entidades tanto públicas
como privadas.

Novas iniciativas
Mais o contacto, as discusións, as xuntanzas e, como non, a amizade seguiu sobre todo entre
4 dos seus membros, Antón Castaño, Luis Iglesias Diz, Xurxo Martiño e Nolo Suárez, que logo
e xunto a outros/as compañeiros/as, que non formaron parte do Colectivo Anakos, puxeron
en marcha novas iniciativas artísticas, culturais e asociativas. Así a participación na AGAV
(Asociación Galega de Artistas Visuais), a participación no Foro da Cultura Galega no ano 2000,
a colaboración coa Asociación Cultural "O Galo", a colaboración con "Burla Negra", a
participación en exposicións como Primun non nocere, no XXV Aniversario do PI do Tambre,
en Artistas Composteláns, Botella ao mar, Dende Compostela, Arte pola infancia...
Todo isto fixo que os 4 pintores, Castaño, Diz, Martiño e Nolo Suárez, seguisen a se reunir de
cando en vez, a visitaren os seus estudios respectivos, a falaren de novos proxectos e por isto
foi tomando corpo o novo proxecto expositivo: MEMORIA-Pinturas.
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Con este proxecto queríase lembrar que ía facer 20 anos do xurdimento do Colectivo Anakos e da exposición no Museo do Pobo Galego;
por tanto, estaba ben lembrar iso e facer unha breve historia da actividade artística daqueles tempos. Ao mesmo tempo, queríase a
colaboración con distintas persoas, escritores, donos de pubs, animadores culturais daqueles anos, poetas, críticos de arte, que dalgunha
maneira estiveron en contacto connosco e seguiron os nosos traballos ao longo destes 20 anos. Por outra parte,pretendíase levar a cabo
unha exposición de traballos actuais que puxesen de manifesto que a pintura como actividade que vimos desenvolvendo desde hai anos
segue a ser na actualidade un medio artístico válido de expresión e de reflexión sobre as distintas cuestións da sociedade.
Estas propostas fixémolas logo de varias xuntanzas, reflexións e discusións, tanto coa Concellaría de Compostela como o Museo do
Pobo Galego, que amosaron o seu interese para que fose para adiante.
Volvemos querer, co noso proxecto, dinamizar a vida cultural e artística da cidade vella compostelá como en anos anteriores; así
comezamos a ter reunións para reflexionarmos e intercambiarmos opinións coas persoas que van colaborar no noso proxecto. Quixemos
que estivesen escritores relacionados co teatro, como Euloxio Ruibal, donos de pubs e animadores culturais, como Lalo Vilariño e Xulio
Villaverde, críticos de arte e cultura, como Mercedes Rozas, Manolo Vilar, Iglesias Diz, poetas, como Lupe Gómez e Rafa Villar, os
deseñadores Manolo Martínez e Mauro Trastoy, a coordinadora e responsable de exposición do Auditorio de Galicia, Chus Busto, cos
fotógrafos Óscar Corral e Xenaro ou o impresor Victor Ferreira, entre outros.
Todo este proceso levou un ano de traballo e de contactos xa que tamén os 4 pintores tivemos neste tempo que facer as obras para a
exposición e logo posteriormente o relativo á posta en práctica do proxecto expositivo. Este proxecto quixemos que constase dun catálogo
con documentación histórica da actividade artística daqueles anos, con escritos diversos das persoas antes citadas e con reproducións das
obras que se ían expor. A propia exposición de obras representativas dos nosos traballos recentes, mais que tivesen unha continuidade
cos traballos anteriores, distribuiríase no espazo expositivo do museo para facermos un todo conxuntado e, ao mesmo tempo, mantermos
a individualidade de cada un dos artistas; nela haberá un cedé con obras actuais e de anos anteriores que se estea a proxectar na sala
contigua á da exposición das obras pictóricas e dúas mesas vitrinas onde se recollan materias do tempo e da pintura, de escritos,
publicacións, de traballos e de exposicións xa históricas e do dinamismo e mais das actuacións artísticas daqueles anos.
A memoria e a pintura, reunidos nun novo tempo de dinamismo e de actuacións artísticas a corresponderen os novos retos da
sociedade actual, da cultura do país e da arte da cidade vella compostelá.

Conclusión
De todo este proceso de traballo e dos anos de encontros, de debates e de reflexións tanto prácticas como teóricas, sacamos unhas
cantas conclusións que poden servir para outros colectivos artísticos-culturais. Así temos que os procesos de posta en práctica das
nosas iniciativas seguían unha serie de pasos como os seguintes:
a) Un conxunto de ideas que cada un dos artistas achegou.
b) Estas eran logo sometidas a discusión e a reflexión, en que se seleccionaban as que nos parecían mellores
c) Tomábanse as decisións por maioría para ver cal destas ideas tiña máis posibilidade de se levar á práctica e de se
materializar nun proxecto expositivo.
d) Despois de se seleccionar o proxecto expositivo, concretábase o máis posible e dividíase en varias partes.
e) Marcábanse e distribuíanse posteriormente as respectivas tarefas entre os membros implicados en participar no proxecto
expositivo.
f) Tamén comezábanse os contactos coas persoas que nós queriamos que colaborasen no proxecto, o mesmo que coas
entidades tanto públicas como privadas, que podían estar interesadas no proxecto.
g) Facíanse as xuntanzas oportunas coa persoas e coas entidades para lles explicar e, ao mesmo tempo, implicalas no citado
proxecto.
h)Seguía a realización dos diferentes contidos e elementos para a materialización do proxecto, con prazos concretos, tanto
os referentes a obras, textos, cedés, proxeccións, documentacións, como conseguir o espazo para instalar os citados contidos,
así como o seu financiamento.
i) E, xa como remate, a propia posta en práctica in situ dos distintos contidos, facendo un seguimento e unha valoración
continua del e tendo en conta que ao ser un proxecto colectivo-común mais de contribucións individuais, hai que procurar
que a mensaxe ou a intencionalidade do proxecto quedase constatábel.
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Campaña de animación á lectura
2007 para educación primaria
no Concello de Arteixo
José Luís Alonso Alejandro Antelo Patricia Lesta
Biblioteca Municipal Central de Arteixo

Desde o Concello de Arteixo desenvólvense campañas de animación á lectura para a
mocidade do municipio desde a creación da Biblioteca Central no ano 1989. Nese ano,

- O coñecemento das técnicas de organización e das técnicas de clasificación das
bibliotecas co fin de facilitar o achegamento ao público.

en colaboración coa Deputación Provincial da Coruña, levouse a cabo un concurso de
- O descubrimento do Online Public Acess Catalog (OPAC) como método de

contos como primeiro paso de fomento á lectura entre a xente máis nova. A partir do ano
seguinte, este concurso tivo diversas edicións até que, no ano 1996 foi organizado

procura de información dos diferentes documentos e dos seus soportes.

directamente pola técnica de Cultura. Até ese ano consideramos desde a biblioteca que o
concurso xa non respondía ás esixencias de animación lectora, senón que o compoñente
de concurso se ía impoñendo, polo que o fin xa non era a dinamización lectora.

Estrutura do programa

Desde entón, a biblioteca está a diversificar as actividades de captación lectora e de

1. Descubrir

animación coa introdución de contacontos, a hora do conto, a mascota das bibliotecas...;
que van creando unha escola propia entre a mocidade, que cristaliza na creación de

As persoas que participan nesta fase veranse inmersas en procesos que promoven a

actividades que levan a cabo os propios usuarios, cunha actividade chamada Baixa das

curiosidade sobre un espazo, a biblioteca, atendendo a factores de motivación e

Verzas que durante o Entroido tivo tres edicións consecutivas: 1991, 1992 e 1993. Esta

emocionais. A toma de conciencia da existencia dun espazo público, que estea próximo e

actividade consistía en que, durante un día, a biblioteca pertencía aos usuarios máis

que sexa accesíbel ao contorno próximo; espertar novas inquedanzas e intereses;

pequenos, que facían concursos de disfraces, de preguntas, bailes, humor etc. sen

demostrar o nivel de dominio previo sobre as bibliotecas públicas (recursos, estrutura,

complexos e, mesmo, se chegou a formar un grupo de teatro para ofertar aos pais unha

acceso etc.): os procedementos, as actitudes e os coñecementos.

pequena obra durante estas datas. A imaxinación dos rapaces e das rapazas era tal que o
Daríase comezo á sesión cunha breve charla-coloquio co fin de pescudar que

público que acudía aos eventos era excepcional, pois enchía o espazo da sala xeral.

coñecementos teñen os/as nenos/as das bibliotecas, que uso lle dan aos espazos e que
A evolución das animacións posteriores, especialmente a partir do ano 1999 en que a

beneficio poderían obter dos materiais que están á súa disposición.

Biblioteca Central muda a súa situación, céntranse nas idades máis novas,
fundamentalmente as idades de educación infantil e até os 11 anos, aínda que dos 7 aos

2. Construír

11 anos tan só tiñan actividades en aberto, é dicir, a través da hora do conto ou de
contacontos polas tardes e a animación sistemática con todo o alumnado levábase a cabo

Os participantes nesta fase veranse inmersos en procesos para:

con educación infantil.

a) Coñecer, a través dun proceso lúdico, a distribución espacial e os recursos que poden
ofrecer as bibliotecas públicas.

O mundo das novas tecnoloxías, especialmente de Internet, inflúe de xeito esaxerado na

b) Interactuar coas fontes de información directas que ofrece a biblioteca, mostrando a súa

utilización dos servizos bibliotecarios e os rapaces e as rapazas que máis o perciben son

utilidade en relación coa realidade do participante.

os que teñen idades comprendidas entre os 7 e os 11 anos, o que equivale á educación
primaria actual que é o novo obxectivo coa campaña que comeza neste ano 2007 en

Nesta fase tería lugar a parte máis lúdica xa que por medio dun xogo e, a través dunha

Arteixo e que desexamos que se consolide para que estes nenos e nenas coñezan o

temática previamente seleccionada baseada na orientación sobre un mapa, terán que

mundo que lles ofrecemos nas bibliotecas e saiban dos tesouros que nelas poden atopar.

descubrir toda a información que a biblioteca lles ofrece, sempre completado co
funcionamento (códigos de clasificación), cos seus métodos de procura (OPAC) e coa

Así, a través do grupo Bululú, a campaña desenvólvese con todos os alumnos e as

distribución dos documentos, tanto bibliográficos como audiovisuais.

alumnas de educación primaria dos tres colexios de Arteixo: Ponte dos Brozos, Galán e
Meicende. Os nenos e as nenas virán á Biblioteca Central, onde se desenvolverá a

3. Afianzar

campaña e o onde o concello facilitará o transporte.
Os procesos desta fase están destinados a:
Desenvolvemento da actividade

a) Concienciar sobre os procedementos adquiridos, as actividades desenvolvidas e os
contidos que traten, especialmente os que resulten máis significativos.

Exponse unha proposta de actuación que promove un achegamento do alumnado aos

b) Formar parte da comunidade lectora da biblioteca.

recursos das bibliotecas municipais, procurando a recuperación desta mocidade como
Concluirase a sesión cunha posta en común que reforce os contidos do proceso

usuarios dos servizos bibliotecarios, cos seguintes obxectivos:

de dinamización.
- Informar dos servizos que ofrecen as bibliotecas públicas para a súa utilización e o seu
goce por parte dos usuarios.
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interea 2007:
de proxecto a firme realidade
Celestino Poza.

Deputado Provincial da área de Educación, Cultura e Patrimonio Histórico Artístico

Congratúlome por dirixirme de novo a ti, lector, seguramente o
responsable político ou o técnico municipal do ámbito da
educación e da cultura con motivo de darche novas noticias do
proxecto interea. Ou quizais mellor debería dicir o traxecto
interea, debido a que esta iniciativa, xa firme, acada unha maior
estabilidade, se cabe, coa sinatura de dous novos convenios de
colaboración entre a Deputación da Coruña e as universidades
de Santiago de Compostela e da Coruña. Porque cremos que
interea é un excelente espazo de converxencia entre a
institución política que o alenta, as instancias académicas que o
deseñan e o implementan e os seus beneficiados directos,
os/as responsables culturais municipais da provincia coruñesa,
continuamos a fornecer esta liña estratéxica de acción cara aos
nosos administrados. E a aposta estanos a dar a razón.
En termos cuantitativos, os concellos e os axentes que
participan nas diversas iniciativas formativas e nos foros que se
ofertaron ao abeiro das liñas de acción creadas, foron medrando
expoñencialmente. Mesmo, ás veces, solicitamos a
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comprensión das persoas interesadas en acudir aos diferentes
cursos e seminarios por non existiren prazas suficientes
dispoñibles. En chave cualitativa, tanto na liña formativa aberta
como na faceta investigadora ou de produción de materiais, as
consideracións que todos e todas nos facedes chegar, dannos
azos para afondarmos no labor iniciado.
Por estas razóns e desde a perspectiva de mellorar,
asinamos en presenza do presidente da Deputación da
Coruña e dos reitores de ambas as universidades, os
convenios de cooperación entre o organismo provincial e as
universidades con presenza na provincia para o presente
ano 2007 e que, mesmo, se prolonga aos meses iniciais do
vindeiro 2008. Optamos, nesta ocasión, por establecermos
dous convenios en vez dun único en que se recollesen as
dúas universidades posto que, entendemos, acrecenta a súa
proxección pública, mellora a súa operatividade e segue a
manter a coordinación científica por parte do profesor José
Antonio Caride Gómez.

Novas accións previstas
Co fin de vos informar dos contidos que conforman as iniciativas
interea para o ano en curso, enumero deseguido a batería de
accións que está previsto desenvolver. Como vos dicía, aínda
que o equipo SEPA-interea segue a ser basicamente o mesmo,
non é así cos convenios. Mantendo as tres grandes áreas
operativas que comprende o proxecto -Área de Formación, de
Investigación e de Edicións-, e a aludida dirección científica, coa
Universidade de Santiago de Compostela acordamos realizar:

Con estas accións preténdese achegar aos concellos da
provincia e á propia Deputación Provincial as ferramentas e os
soportes que melloren cualitativamente a prestación de servizos
e programas que se derivan da aplicación das políticas sectoriais
nos ámbitos da cultura e da educación e que se articulan no seo
da iniciativa interea.
Pola súa banda, os acordos asinados coa Universidade da
Coruña ao abeiro deste proxecto céntranse no ámbito da edición.
Como coordinador deste proxecto estará o profesor Héctor M.
Pose. As accións que se levarán a cabo son as seguintes:

Deseñar, asesorar e, no seu caso, desenvolver e avaliar,
distintas iniciativas vinculadas ao Plan Formativo da Área
de Cultura, Educación e Patrimonio Histórico-Artístico
para o ano 2007: que consiste en distintas actuacións
formativas -seminarios, obradoiros, grupos de
investigación-acción- con técnicos e políticos municipais,
así como o mantemento dun banco de boas prácticas
con fins formativos.

Deseñar, coordinar e maquetar, para a súa edición, dous
números da revista interea visual, en galego a edición en
papel, e en castelán e en galego no seu soporte dixital,
cos títulos seguintes:
- interea visual 09: servizos de lectura
- interea visual 10: cultura de redes
Deseñar, coordinar e realizar un novo número da
colección Cadernos Temáticos, arredor do tema "Acción
cultural e actuais tecnoloxías".

O desenvolvemento deste plano formativo farase en
colaboración cos departamentos e/ou áreas que teñen
responsabilidades desta natureza na Deputación
Provincial da Coruña.

Editar o informe froito da investigación "Asociacionismo e
participación cidadá na vida municipal da provincia da Coruña".

Os asistentes ás distintas actividades formativas que
foron programadas poderán recibir unha certificación da
participación e do aproveitamento que deriva destas,
nos termos en que isto se recolle no Regulamento dos
estudos de posgrao e de formación continua da
Universidade de Santiago de Compostela acollidos á
denominación xenérica de "Estudos de formación
continua", segundo as modalidades de cursos -básicos,
de perfeccionamento e de experto universitario- e
diplomas -de participación ou de aproveitamento- que
procedan en cada caso.
Deseñar e desenvolver a primeira fase dun proxecto de
investigación que teña como contido o estudo
diagnóstico e prospectivo dos "Equipamentos culturais
municipais de titularidade pública nos concellos da
provincia da Coruña".
Convocar, coorganizar e desenvolver un congreso de
ámbito provincial, en colaboración coa Universidade da
Coruña, co título "De estudantes a profesionais na
acción socioeducativa e cultural local".

Deseñar, coordinar e organizar a exposición "Creadores
con interea 1", que terá lugar nun equipamento da
cidade da Coruña.
Editar as actas da actividade denominada
foro 2007".

"interea

Organizar, en colaboración coa Universidade de Santiago
de Compostela, o congreso "De estudantes a
profesionais na acción socioeducativa e cultural local".
Tanto nun convenio como noutro, as melloras e as actividades
a maiores das que se estaban a desenvolver até o de agora,
por descontado, teñen unha reflexión razoada que as xera.
Nalgúns casos, obedecen a expresións das vontades dos
destinatarios das mesmas. Noutros, nacen do propio devir do
proxecto. E noutros, son froito do permanente diálogo entre as
institucións responsables do proxecto interea. De aí, que
algunhas novidades como: a posibilidade de acceder á revista
interea visual en formato dixital tanto en lingua galega como
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en lingua castelá, sexan debido a enorme afluencia de
internautas -moitos deles, de fóra da nosa comunidade
autónoma- aos seus contidos ao longo do ano pasado.
Mesmo, a ampliación da tirada da revista en soporte papel 2000 exemplares-, responde ao interese que outros
profesionais, colectivos, institucións e axentes privados levan
manifestado pola mencionada publicación.

Número de visitas á revista interea visual consultadas por mes
durante o 2006

Outra das novidades que están previstas ten como centro de
interese a creatividade que foi amosada pola amplísima
nómina de creadores e creadoras que teñen colaborado nas
propostas editoriais ao fío de interea. Artistas plásticos ou
visuais, escritores e poetas, actores e actrices, directores
teatrais, deseñadores gráficos, ilustradores etc. Así até máis de
cento cincuenta artistas galegos, tanto emerxentes como outros
artistas máis consolidados, que deitaron o seu benfacer no
noso proxecto. Como mostra de agradecemento con parte
deles e para seguir apoiando a súa obra, terá lugar unha
primeira exposición dunha escolma de colaboradores,
posiblemente na Fundación Luís Seoane.
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Fonte: Servizos Informáticos da Deputación da Coruña

Por último, quixera mencionar como outra iniciativa novidosa,
a organización dun congreso co título "De estudantes a
profesionais na acción socioeducativa e cultural local", que
permitirá o encontro entre os profesionais da acción cultural
pública e o estudantado en aras de selo. En Santiago de
Compostela, e moi probablemente nas primeiras semanas do
ano 2008, convocaremos a todo aquel que se sinta
copartícipe dun labor no desenvolvemento dunha provincia e
dun país e aos que a Deputación da Coruña e as
Universidades de Santiago de Compostela e da Coruña, a
través do proxecto interea, quere acompañar en tal quefacer
profesional e académico.

interea visual. NORMAS PARA A ADMISIÓN DE COLABORACIÓNS
1. A extensión máxima dos artigos presentados para a revista non poderá exceder en 3 páxinas, en DIN A4 numeradas, dobre espazo, en caracteres Times New Roman, incluídos
gráficos, cadros ou bibliografía. As imaxes entregaranse por separado indicando con claridade no texto o lugar en que deben ser incluídas. Xunto a unha copia impresa en papel,
enviarase outra en disquete de 3,5 pulgadas, preferiblemente no programa WORD para PC. Na presentación do traballo non se utilizarán tabuladores e sangrías, evitando en todo
momento, unha maquetación previa deste, responsabilidade dos editores de interea visual.

2. Cada traballo debe ir acompañado duna páxina que conteña o título do traballo, nome completo do autor/a ou autores/as, centro de traballo, enderezo completo.
3. Para as referencias bibliográficas, os autores mencionarán en texto o apelido do autor, data e páxina, con remisión a unha bibliografía final das obras citadas, sexan libros (Brook,
1993, 32) ou publicacións periódicas (Pérez Rasilla, 7001, 45).
Brook, P. (1993): There are no secrets, London, Methuen Books.
Pérez Rasilla, E (2001): "¿Somos tan malos os críticos?", Revista Galega de
Teatro 28, Cangas do Morrazo, pp.44-46

4. Os autores/as poden utilizar notas a rodapé en función das necesidades de exposición, pero as referencias bibliográficas seguirán sempre a norma anterior, incluindo o apelido
ou apelidos do autor/a, ano de publicación da obra e páxina ou páxinas se fose o caso. No caso de varios traballos nun mesmo ano, utilizaranse letras para diferenciala (Brook, 1993º,
1993b). Na bibliografía final tamén se incluirá a mesma letra.

interea visual
tamén en formato dixital:
www.dicoruna.es/cultura/interea

5. As citas, cando sexan curtas, irán incluídas entre comiñas no corpo central do texto, precedidas igualmente da referencia bibliográfica (Brook, 1993, 12-13).
6. Os artigos que non reúnan estes requisitos, serán devoltos aos seus autores/as para a súa adecuación ás normas de edición da revista.
7. Os orixinais recibidos serán sometidos a revisión, cando menos, por dous avaliadores do Consello Científico-Asesor, en función dos seus coñecementos sobre a materia de que
trata o traballo, garantíndose o anonimato de todos eles. A aceptación definitiva dos materiais depende do Consello Científico-Asesor de interea visual.

8. Os traballos enviaranse ao enderezo da revista: interea visual, Facultade de Educación, Despacho PB08, Campus Elviña, 15071 A Coruña. Tel: 981 167 000 ext. 1897.

LIBROS

REVISTAS

Cadernos Temáticos 4 e 5.

Revista ADRA do Museo do Pobo Galego

Dúas novas entregas derivadas do proxecto interea para

Editada para os socios e socias do Museo do Pobo

os responsables políticos e técnicos municipais do

Galego onde atopamos artígos relacionados co

ámbito da acción socioeducativa e cultural.

patrimonio cultural e os museos.

Cuadernos de Literatura Infantíl y Juvenil CLIJ
Unha publicación de referencia no sector do libro e

VV.AA. (2006): Bordes de mar en Galicia. COAG e

da lectura

Caixanova.
Excelentemente editada, esta publicación é, a súa vez, o
catálogo da exposición do mesmo nome que está a
percorrer Galicia. Unha visión sociolóxica e arquitectónica
dos bordes de mar de moitas vilas galegas.

Fadamorgana
Revista trimestral concebida para o público
adulto

interesado

no

coñecemento

e

a

7º Premio de Creación Fotográfica "Luís Ksado".

profundización de temas literarios relacionados

Catálogo da exposición itinerante pola provincia coruñesa.

coa infancia e a mocidade.

O gañador desta edición foi Miguel Harguindey Vidal.

Paraíso
Revista bianual de información e promoción das
Manguel, A. (2007): La biblioteca de noche. Alianza

actividades da Rede Galega de Teatros e Auditorios que

literaria: Madrid.

se distribúe de xeito gratuíto en espazos escénicos

Una xoia da edición e unha agradable visita ao mundo

galegos editada polo IGAEM.

bibliotecario do autor.

INTERNET

Bouzada, X. (coord.) (2006): Cultura e novas tecnoloxías.
Consello da Cultura Galega: Santiago de Compostela.
As actas dos Encontros "Cultura e Concellos" do 2004

Cartafol do garda livros

sobre as posibles aplicaciones na xestión cultural das

Promove a lectura en galego, con diferentes

actuais tecnoloxías.

contidos que van dende asociaciones ata revistas,
entre outras propostas.
http://www.blogoteca.com/gardalivros/index.php?cat=698

Fernández, P. (2007): Bibliotecas y personas. Hacia un
nuevo enfoque en biblioteconomía. Trea: Gijón.
Unha suxestiva reflexión sobre a importancia do factor

Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y

humano na calidade do servizo bibliotecario.

Literatura Infantil de la Universidad de Castilla-La
Mancha (CEPLI)
O obxectivo principal é o fomento e a promoción dos

Vidulli, P. (2006): Diseño de bibliotecas. Guía para

estudos, a formación e as investigacións en lectura.

planificar y proyectar bibliotecas públicas. Trea: Gijón.

www.uclm.es/cepli

Todo o referido á posta en marcha dunha biblioteca pública.
Asociación Cultural ESTEL: Estudio, educación y lectura
Formúlanse obxectivos de traballo relacionados coa
VV.AA. (2006): El público y la biblioteca. Metodologías

educación lectora e o estudo da LIX. Convocan e realizan

para la difusión de la lectura. Trea: Gijón.

cursos, talleres, seminarios, catálogos e guías de lectura.

Reflexión e experiencias aúnanse neste manual de referencia.

http://www.estel-animacion.com/
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Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y

Biblioteca Virtual de Literatura Infantil y Juvenil

Juvenil

Naceu co obxectivo de desenvolver, a través da Biblioteca do

Ten como finalidade e estudo, a difusión e o

mesmo nome, a expansión universal das culturas hispánicas

fomento da literatura infantil e xuvenil. Realiza

a través da utilización e aplicación dos medios tecnolóxicos

diferentes actividades: congresos, seminarios,

máis modernos para acceder a obras relevantes da literatura,

exposicións, etc. Edita a revista "Lazarillo".

as ciencias e a cultura española e hispanoamericana.

http://www.amigosdelibro.com/

http://www.cervantesvirtual.com/

Asociación Galega polas Bibliotecas Escolares e a
Lectura (AGABEL)

BibliotecasVirtuales.com

Publican información sobre os obxectivos da

Comunidade literaria virtual de escritores e de lectores.

asociación, proxectos, manifestos, documentos,

Área educativa nunha aula virtual con guías de lectura,

noticias, recursos con seleccións bibliográficas e

análise de textos, proxectos e propostas de traballo sobre

enlaces. Inclúen o diagnóstico das bibliotecas

obras, contos, poesía, etc.

escolares en Galicia 1999/2000.

http://www.bibliotecasvirtuales.com/

http://agabel.net/
REBIUN: Red de Bibliotecas Universitarias
Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (Galix)

Contén información sobre a rede, grupos de traballo,

O seu obxectivo é defender e promover a cultura e

regulamentos, diretorio, publicacións, observatorio TIC,

a língua galega a través da literatura infantil e xuvenil.

catálogos,

http://www.oepli.org/galix/indice.htm

http://bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/principal/index.asp

Consell Català del Llibre per a Infants i Joves (CCLIJ)

É o espazo en Internet das bibliotecas públicas españolas.

Federación de organismos constituida para

http://travesia.mcu.es/

biblioteca

dixital

e

web

de

interese.

Travesía:

promover e difundir o libro infantil e xuvenil e a
lectura. Organiza actividades, convoca o Premio
Protagonista Jove, e edita a revista "Faristol".

Observatorio del Libro y la Lectura de Estremadura

http://www.cclij.org/

Ofrece documentación e información de indicadores,
censo de actividades de lectura en Estremadura, diretorios

Organización Española Para el Libro Infantil y

e selección de recursos.

Juvenil (OEPLI)

http://www.observatorio-lectura.info/extremadura.

Entidade sen ánimo de lucro, encárgase da
realización e coordinación de todo tipo de

Plan de Fomento de la Lectura

actividades de promoción do libro infantil e da

Un elemento destacado do Plan é o seu servidor web, no que

lectura. Convoca o Premio Lazarillo.

se pode consultar toda a información relativa á aquel:

http://www.oepli.org/

programación, traxectoria dos autores, información das
exposicións, datos das historias elexidas polos contacontos, etc.
http://unlibrounamigo.info

Biblioteca de Educación
Contén información xeral, acceso ao catálogo,
sumario e catálogo de publicacións periódicas.

Signos que Cuentan, Cuentos que Signan

Servizo de novidades semanal a través do correo

Dirixido a profesionais da cultura e da educación para o

electrónico cos últimos ingresos na biblioteca.

fomento da lectura na infancia sorda.

http://www.mec.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=bib01

http://www.fundacioncnse.org/lectura/index.html

Bibliotecas Escolares

Animación a la Lectura

Proporciona documentos teóricos, de reflexión e

Foro no ámbito da animación á lectura e da dinamización da

directrices sobre as bibliotecas escolares.

biblioteca. Dirixido a profesionais do ámbito da educación, a
cultura e as bibliotecas de Hispanoamérica e España.

http://w3.cnice.mec.es/recursos2/bibliotecas/

http://www.rediris.es/list/info/animacionalalectura.html
Bibliotecaspublicas.info
Con

abundante

documentación

sobre

@bareque: Revista de biblioteca

as

bibliotecas, estruturada en catro bloques.

Espazo de intercambio e participación de profesionais da

http://www.bibliotecaspublicas.info/

educación e das bibliotecas. Contén guías didácticas,
experiencias, artígos de opinión, animación lectora,
recursos, enlaces, etc.
http://www.educastur.princast.es/cpr/oviedo/abareque
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Babar: Revista de literatura infantil y juvenil

Fundación Bertelsmann

Contén noticias, reseñas, premios, artígos, entrevistas,

Pretende motivar o desenvolvemento das bibliotecas

biblioteca de álbumes imprescindibles, novidades e enlaces.

públicas de España, a mellora da súa xestión, o fomento do

http://revistababar.com/web/

hábito lector e o acceso á información por parte da cidadanía.
http://www.fundacionbertelsmann.es/

Cornabou: Revista de literatura infantil y juvenil

Leer y Vivir

Inclúe artígos, entrevistas, reseñas, bibliografías, premios

Espazo virtual con recursos para a lectura, a aprendizaxe e

literarios, páxinas web de autores, links e informacións

a creatividade. Dispón dunha base de datos de LIX con

diversas relacionadas coa LIX e a lectura. En catalán.

23.000 títulos.

http://www.andreusotorra.com/cornabou/index.html

http://www.educared.net/

Imaginaria: Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil

Ricochet

Primeira revista electrónica sobre LIX.

Contén información sobre os autores máis importantes

http://www.imaginaria.com.ar

así como as máis belas ilustracións que este xénero
producíu nas últimas décadas. Inclue a biblioteca ideal,
taller de escrita e ilustración e enlaces a editoriais, revistas
e institucións.

Peonza: Revista de Literatura Infantil y Juvenil

http://www.ricochet-jeunes.org/es/index.htm

Contén artígos teóricos, experiencias, entrevistas, noticias
e unha sección con amplos comentarios de títulos de LIX.

Servicio de Orientación Lectora (SOL)

http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/peonza/catalogo.shtml

Iniciativa da Federación de Gremios de Editores de
España, desenvolvida coa Fundación Germán Sánchez

Rongorongo: Revista electrónica para la promoción de la

Ruipérez e coa colaboración da Dirección General del

lectura y de la literatura infantil y juvenil

Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

Dispón

de

novidades,

seleccións

bibliográficas,

http://www.sol-e.com/

experiencias, ideas, información de eventos, congresos,
conferencias, talleres, etc., sobre a promoción da lectura.

The Children's Literature Web Guide

http://usuarios.lycos.es/rongorongo/inicial.htm

Esta guía sobre a literatura dos cativos en inglés,
proporciona unha excelente recopilación de recursos en

Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil

Internet clasificados sobre lectura, literatura infantil, xuvenil

Onde consultar os catálogos que reúnen máis de 80.000

e de adultos, autores, bibliotecas e entidades implicadas

referencias de documentos en distintos soportes e se

no mundo do libro.

actualizan diariamente. Parte dos artígos ofrécense a texto

http://www.ucalgary.ca/~dkbrown/

completo, en formato pdf. O seu contido compleméntase
con outras bases de datos de cursos e congresos,

A Regueifa

publicacións propias, guías de lectura, seleccións

A REGUEIFA PLATAFORMA é un Netlabel sen ánimo de lucro

bibliográficas, exposicións, programas de lectura, etc.

dende o que todos aqueles creadores e creadoras que o

http://www.fundaciongsr.es/salamanca/default.htm

desexan (independentemente da disciplina na que traballen)
podan difundir, distribuir e amosar a súa obra baixo licenza

Club de Lectura Kiriko

Creative Commons, unha das licenzas Copyleft máis populares.

Proxecto do grupo de librerías Kiriko, asociadas a CEGAL,

www.aregueifa.net

cos obxectivos de fomentar a lectura entre os cativos e a
mocidade, propor desde as librerías libros de calidade e

Sono-tone

contribuir

Revista galega de música na que tamén teñen cabida outras

á

formación

da

biblioteca

familiar.

http://www.clubkirico.com/home.php

disciplinas coma o cinema, o teatro ou a literatura. Con
periodicidade semanal e dende unha perspectiva galega e

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

universal fai seguimento tanto do panorama internacional coma

Entidade de carácter cultural cuxa finalidade é o fomento

da esbourante nova xeración de músicos e grupos galegos.

da lectura, especialmente literaria e formativa, en todos os

www.sono-tone.net

sectores da sociedade en xeral, pero cunha atención
específica na poboación infantil e xuvenil, no mundo da

Amigos/as del Libro Infantil y Juvenil (ALIN)

cultura e do ensino

Asociación cultural que leva a cabo actividades de

http://www.fundaciobromera.org/Inici.htm

animación á lectura. Na súa web encontramos novidades,
actividades e recursos.
http://www.alin-almeria.org/indexbueno.html
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