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MOSTRA BIBLIOGRÁFICA
Mostra de documentos que posúe a biblioteca relativos a este tema

proposto, completado con bibliografías e, en ocasións, con fotos e textos.

"80 aniversario do exilio republicano" do 1 7 de xuño ao 29 de agosto no vestíbulo. Do 30 de
agosto ao 30 de setembro estará no 2º e 3º andares.

CURSOS DE INFORMÁTICA

O prazo de inscrición nos cursos de informática comeza o día 4 de xuño e remata o día 1 4 de
xuño, máximo 1 0 persoas por curso. Os medios para inscribirse son chamando ao teléfono 881
999 401 ou acudindo directamente ao mostrador de Información do andar baixo da biblioteca.
É imprescindible ter o carné de socio ou socia da Biblioteca. A data límite para facer o carné é
o 7 de xuño, inclusive. A formación realizarase nas salas de traballo en grupo do 3º andar.

* Queres perder o medo ao teu smartphone? 1 7, 1 8, 1 9, 20 e 21 de xuño de 1 7:30 a 1 9: 30 h na
sala de traballo B. O curso está dirixido a maiores de 55 anos que deberán traer o su propio
teléfono intelixente.

*Xestións por internet: banca online, compras por internet, E-administración, E-Saúde, servizos
electrónicos: 24, 25, 26, 27 e 28 de xuño de 1 7:30 a 1 9: 30 h na sala de traballo B. O curso está
dirixido a maiores de 1 8 anos. Deberán traer un teléfono móbil para conectarse á WI-FI .

HOMENAXE A XABIER P. DOCAMPO
Martes, 4 de xuño no salón de actos - Entrada libre ata completar a capacidade da sala

*A partir das 1 0.00h leranse diferentes textos de Xabier P. Docampo a cargo do alumnado de
varios centros escolares de Santiago de Compostela.

*A partir das 1 7.00h realizaranse lecturas de obras do escritor homenaxeado por parte dos
representantes das diferentes entidades que colaboran nesta homenaxe.

*Ás 1 9:00h Charla "Xabier P. Docampo, o escritor. Tradición e modernidade" a cargo de
MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ que fará un repaso á traxectoria literaria de Xabier P. Docampo,
salientando as características que singularizan a súa obra e as achegas deste escritor á
Literatura Galega.

A BIBLIOTECA ÁNXEL CASAL NA TERCEIRA EDICIÓN DA SEMANA DO
LIBRO DE COMPOSTELA

A Biblioteca Ánxel Casal estará na Praza da Quintana do 7 ao 1 6 de xuño na SELIC 201 9. Faremos
carnés e unha pequena exposición dos nosos fondos. Este será o noso horario de atención ao público:
de luns a venres de 1 7:00 a 21 :00 h e sábados e domingos de 1 1 :00 a 1 5:00 e de 1 7.00 a 21 .00 h.

XIV PREMIO DE NOVELA EUROPEA "CASINO DE SANTIAGO"

A biblioteca colabora co XIV Premio de Novela Europea "Casino de Santiago". Todas as persoas
interesadas en participar como xurado neste premio literario poderán achegarse ao 2º andar
para levar en préstamo algunha das novelas finalistas e desde o 24 ao 29 de xuño poderán
depositar o seu voto nunha urna instalada no mostrador.

Máis información na páxina web da biblioteca.



VISITAS GUIADAS
Os días 4 e 1 8 de xuño de 1 1 :00 a 1 2:00 h e pola tarde de 1 7:00 a 1 8:00 h para coñecer a
biblioteca e os seus servizos.

FORMACIÓN DE USUARIOS E USUARIAS
Formación de usuarios e usuarias para aprender a usar mellor a biblioteca: luns e xoves de
1 1 : 00 a 1 2: 30 h e de 1 7:00 h a 1 8: 30 h nas salas do 3º andar. Na 2ª quincena de xuño o horario
pola tarde será de 1 5. 30 a 1 7.00 h, As sesións do último xoves do mes están adicadas á
formación de GaliciaLe. Reservar como mínimo cun día de antelación.
Formación de usuarios e usuarias para a biblioteca accesible: venres de 1 3:00 a 1 4:00 h nas
salas de traballo do 3º andar. Reservar como mínimo cun día de antelación. .

CAFÉ DE IDIOMAS
Proposta da biblioteca para practicar dun modo informal diferentes linguas estranxeiras.
Non se esixe ningún nivel mínimo, non hai profesores e non se precisa inscrición previa. O
mínimo para que funcione son 2 persoas.
De 1 6:30 a 1 7:30 h: Inglés (luns); Francés (martes); Portugués (mércores); Italiano: (xoves);
Alemán (venres)
De 1 8:00 a 1 9:00 h: Catalán (luns); Euskera (martes); Árabe (mércores); Checo (xoves); Polaco
(venres)
De 1 9:30 a 20:30 h: Chinés (luns); Xaponés (martes); Lingua de signos (mércores); Español
como lingua estranxeira (xoves); Galego para non galegofalantes (venres)

Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal, teléf. 881 999 401

biblio.publica.santiago@xunta.gal ( bibliotecas.xunta.gal/santiago)
Avda. Xoán XXIII, s/nº, 1 5704 Santiago de Compostela

AULA DE MAIORES
Todos os martes e mércores de 1 0:30 a 1 2:30 h nas Salas de Traballo do 3º andar. A cargo de
Margarita Castro Rey e Amador Seoane Pardo, ámbolos dous participantes do Programa de
Voluntariado Cultural da Rede de Bibliotecas de Galicia. Actividade dirixida a persoas maiores de
55 anos que queren lembrar o que aprenderon hai tempo. O período de inscrición abriuse o 20 de
setembro e prolongarase ata o remate da actividade no mes de xuño. Máx. 1 0 persoas.

RISVEGLIO: EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LORENZO
NEGUERUELA

Do 20 de maio ao 1 0 de xuño no vestíbulo

A Biblioteca cede o espazo a Lorenzo Negueruela para a realización da exposición de
fotografías Risveglio, "despertar" en lingua italiana, na que mostra a súa maneira de observar
o mundo e de concebilo. Transmitir sensacións a través da fotografía tense convertido na súa
forma de traballar.

AUL@ TECNOLÓXICA DE MAIORES
Todos os martes de 1 8:00 a 1 9:30 h nas salas de traballo do 3º andar. A cargo de Mar Torres
Vilariño, voluntaria do Programa de Voluntariado Cultural da Rede de Bibliotecas de Galicia.
Actividade dirixida a persoas maiores de 55 anos co obxectivo de integralas na sociedade facéndoas
partícipes dela a través da formación en novas tecnoloxías. A actividade comezou a súa andaina o
martes 29 de xaneiro e seguirá o calendario escolar ata finalizar o próximo mes de xuño. O número
máximo de participantes é de sete. PRAZAS COMPLETAS

CLUBS DE LECTURA
Reúnense en semanas alternas nas salas de traballo en grupo do 3º andar, agás o de
Banda deseñada que o fai na Bedeteca, no andar baixo. Para máis información contactar coa
biblioteca ou web. BANDA DESEÑADA: Luns de 1 9: 30 h a 21 :00 h. ESPAÑOL: Mércores de 1 9: 30
h a 20:45 h. FRANCÉS: Venres de 1 9: 30 h a 21 :00 h. GALEGO: Mércores de 1 9: 30 h a 20:45 h.
INGLÉS: Xoves de 1 9: 30 h a 21 :00 h. FEMINISTA: Luns de 1 9: 30 h a 20:45 h.




