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» libros
a eoi estrea biblioteca
Que mellor que a Semana das Letras para coñecer a 
remodelación deste espazo cada día máis aberto!

E
STE CURSO pasaron 
moitas cousas na 
biblioteca da Escola 
Oficial de Idiomas de 
Lugo. Obradoiros, 

encontros con escritores e escri-
toras, clubs de lectura en todos 
os idiomas, concertos, recitais 
de poesía, presentacións de 
libros... E un longo etcétera. 
Pero unha das cousas máis 
rechamantes foi a entrada que 
fixo o bosque na biblioteca, 
coas novas estanterías para 
acubillar os libros realizadas 
polo artista Inazio Abrao con 
madeira de cedro.

As obras de mellora que per-
mitiron dotar á biblioteca deste 
mobiliario, dar cor laranxa ás 
paredes e ampliar os fondos, 
foron posibles grazas á apor-
tación económica recibida a 
través do plan Plambe (Plan de 
Mellora de Biblioteca Escola-
res), do que pasou a formar 
parte este curso.

Sen embargo, esta remode-
lación enmárcase nun proceso 
moito máis amplo, cuxo inicio 
pode situarse hai cinco anos, e 
que permeou todas as dimen-
sións do traballo na biblioteca.

Naquela altura, a EOI creou 
un equipo de dinamización, 
«para que este espazo deixara 
de ser un simple almacén de 
libros, e tivese vida propia», 
segundo indica a coordinadora 
da biblioteca, Mercedes Teije-
iro. «O profesorado, que tivo 
que formarse para levar a cabo 
esta remodelación, comezou 
a traballar por proxectos, coa 
implicación de todos os depar-
tamentos didácticos do centro 
empregando metodoloxías 
innovadoras e activas e fomen-
tando o traballo colaborativo», 
engade.

Así, hoxe, a biblioteca conta 
cun programa de voluntaria-
do que medrou ano tras ano. 
‘Xuntos aprendemos máis e 
mellor’ é o lema desta iniciati-
va que busca que os alumnos 
compartan os seus coñecemen-

recomenda 
un libro
Con motivo da 
inauguración desta 
remodelada biblioteca, 
o pasado 23 de abril, a 
EOI puxo en marcha un 
proxecto de recomendación 
de libros. Para visibilizar 
estas novas instalacións, 
e á vez compartir as 
súas lecturas favoritas, 
os usuarios fanse fotos 
diante das estanterías cun 
libro en man. Ademais, 
o blogue da biblioteca 
(rochoteca.wordpress.
com) ten unha sección 
para que os usuarios deixen 
comentarios sobre libros.
➁ un mes, unha lingua
Na biblioteca da EOI 
cada mes está adicado á 
promoción dunha lingua. 
Desde alí, organizan unha 
exposición con películas 
que acadaron algún premio 
ou mención en festivais 
europeos relacionados con 
esa lingua.
➂ alimentación e saúde
Cada ano, a EOI traballa 
cun proxecto documental 
integrado. Este ano, o tema 
foi ‘Alimentación e saúde’. 
Os resultados poden verse 
na páxina web.
➃ letras Galegas
A EOI ten neste momento 
dúas exposicións sobre 
María Victoria Moreno, 
unha dentro da biblioteca e 
outra na planta baixa.
➄ Hoxe, recital poético
A Escola Oficial de Idiomas 
de Lugo e o Conservatorio 
Profesional de Música Xoán 
Montes organizan hoxe un 
recital poético, con poesía 
e música en directo a cargo 
do alumnado.Será ás 17.30 
no Salón de Actos da EOI.

tos lingüísticos e se axuden 
mutuamente na mellora das 
súas competencias.

A biblioteca creceu tanto que 
tamén rebordou o seu espazo 
físico, ocupando outros lugares 
da escola cun punto de ‘book-
crossing’ no primeiro andar; 

o ‘Recuncho literario’, para o 
intercambio e liberación de 
libros ao carón da conserxaría e 
un espazo de lectura informal 
na parte exterior.

Na biblioteca da EOI de Lugo 
pasaron moitas cousas este 
ano. A máis importante é que 

seguiu abríndose aos alumnos, 
que agora poden eles mesmos 
usala para presentar os seus 
propios libros, para coñecer 
aos seus autores favoritos en 
persoa ou vía skype ou para 
escoitar as mellores propostas 
musicais galegas.

Esta semana é, ademais, un 
bo momento para visitala, xa 
que hoxe mesmo organizan un 
recital con motivo da Semana 
das Letras Galegas.
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Gundar: ‘A montanha da água lilás’, de Pepetela. Lorena: ‘The locked room’, de Peter Viney.

Pilar: ‘The rosie project’, de Graeme Simsion.Pablo: ‘Eu conto, ti cantas’, de María Victoria Moreno.

Lucía: ‘Mr. Bean’, de Richard Curtis e Robin Driscoll. Valentina: un conto chinés.


