Proxecto Bubisher
No ano 2005 o escritor de literatura infantil e xuvenil Gonzalo Moure falaba aos alumnos do colexio
San Narciso en Marín das poucas posiblidades que
tiñan os nenos saharauis de disfrutar
dos libros. Un dos
rapaces propuxo crear
un bibliobús que levase libros aos campamentos do Sahara.

Os saharauis chámanlle Bubisher e refírense a el como

“o paxaro que trae boas novas”.
Debido ao éxito acadado con este primeiro bibliobús e á
implicación da poboación saharaui, acordouse a creación dunha biblioteca central que dera servicio a todos
os campamentos. Naceu así o “Nido do Bubisher, Biblio-

teca Pública de Smara”
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Todo isto faise grazas aos socios do Bubisher e aos participantes nas campañas e actos que se organizan para
recadar fondos.
O futuro é voar a outros campamentos, para que os nenos que alí viven teñan as mesmas posibilidades e acábase de conseguir un segundo bibliobús que percorre as escolas e os barrios de Auserd.
A nosa Biblioteca, xunto con outras bibliotecas da zona
de Ferrolterra, participa nun proxecto conxunto
“Coñecernos para querernos” cun intercambio de correspondencia e materiais cos clubes de lectura saharauis.

Pouco a pouco esta idea tomou forma e no ano 2008
chegou aos campamentos de Smara o primeiro camión
transformado en bibliobús. Foi unha auténtica festa
para os nenos saharauis, que se achegaban ao bibliobús.
O Bubisher toma o nome
dun pequeno paxaro, a
collalba negra que é o
único que revolotea polo
deserto.

E man con man colaboramos co Bubisher , ese camión
cheo de libros que recorre o deserto e lanza “contos ao
mar de arena”dos campamentos de refuxiados saharauis
co libro “Un cuento lleno de lobor”, agasallo da nosa
biblioteca, para levar ilusións, compartir momentos
lectores e como sinal de amizade.

Nadal
con libros !

Primeiros lectores
A vella na botella
R. Mezquita e A. Galindo
OQO Editora

O ano que os pitos perderon
a cabeza
P. Albo e M. Mardones
OQO Editora

Lectores autónomos

Lectores expertos

El ladrón de palabras

Los gigantes de la luna

N. Minne
Ed. Edelvives

Gonzalo Moure
Edelvives

El oso que leía niños
Tormenta de verano

Gonzalo Moure
Ed. SM

F. Alcalá Suárez
Edelvives

Un cuadro de Velázquez
C. D´Harcourt
Factoría K

Contín contón
Antón Cortizas
Edicións Embora

Estás na lúa
C. Montalbán
Kalandraka

O tesouro agochado
Nacho Chichones
Gonzalo Moure
Ed. SM

Paul Maar
Kalandraka

A chave da Atlántida
Anxo Fariña
Xerais

Vaia tropa!
La pequeña dragona
B. Masini
Ed. Anaya

El mejor amigo del perro
Gonzalo Moure
Ed. SM

Antón Cortizas
Xerais

Mil cousas poden pasar.
Libro II
J. Fernández Serrano
Xerais

Son un cabalo

Los caballos de mi tío

Gonzalo Moure
Kalandraka

Gonzalo Moure
Ed. Anaya
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