
Libros con números de DL máis antigos da colección da Biblioteca de Galicia:

Alboradas : o libriño da i-alma : poesía gallega y castellana / Julio Sesto.
Publicado por: El Libro Español, en 1958 , 158 p. ; , 21 cm.
VG 2-1958

Teatro venatorio y coquinario gallego o sea Arte de la caza, contraída a las varias especies 
venatorios ... que se crían o avecindan en el antiguo Reino de Galicia / por José María Castroviejo y 
Blanco-Cicerón. y Arte de cocina : referida a las susodichas especies ... 
Publicado por: : Monterrey en 1958 , 103, 59, 10 p. : , 26 cm.
VG 4-1958

Primeiros libros de DL conservados na BdG despois de ser transferidas á Xunta de Galicia as competencias 
nesta materia:

A liña : Carballiño-Ribadavia, trinta e oito minutos / Xosé Fariña Jamardo ; port. e dibuxos, Xosé L. 
de Dios.
Publicado por: s.n.], en 1980 , 80 p. : , 22 cm.
VG 216-1980

Fantasías infantiles : cuentos-teatro / Pura y Dora Vázquez;  ilustraciones de María Teresa Villalva ; 
portada de Luis Cid.
Publicado por: La Región, en 1980 , [74] p. : , 22 cm.
OR 109-1980

Primeiros libros publicados pola Xunta de Galicia conservados na colección da BdG:

Constitución española 1978
Xunta de Galicia, 1979

A incidencia en Galicia do Plan Enerxético Nacional
Xunta de Galicia, 1979

R. D. de 20 de Xullo e O. M. de 1 de Agosto de 1979 polos que se regula a incorporación da Lingua 
Galega ao sistema educativo en Galicia
Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 1980

2 viaxes / Xaquín Marín e Reimundo Patiño
[Madrid : Brais Pinto, 1975]
127 p. : il. ; 30 cm. 

Primeiro cómic en galego. A inmigración é o argumento das dúas fábulas futuristas independentes creadas  
polos autores (“Viaxe 1 Ou  longo  camiño de  volta  dende  as  estrelas", de  Xaquín Marín, e " Viaxe 2 A  
saga de Torna non Tempo", de  Reimundo Patiño). As historietas son en branco e negro, a encadernación en  
rústica e as cubertas a cor. 



Minilibros para soñar, 4.
Pontevedra : Kalandraka, [2002]
1 caixa (7 v.) : todos il. cor ; 7 x 7 cm

Seleccionado como mostra dos libros para o público infantil e xuvenil que forman parte da colección da  
Biblioteca de Galicia. Ademais está editado por Kalandraka, unha das editoriais galegas máis importantes,  
inicialmente especializada en publicar obras de calidade estética e literaria en galego para nenos e nenas.

Galicia. Estatuto de autonomía de Galicia, 1981 
Vigo : Galaxia, imp. 1997 (Mos [Pontevedra] : Obradoiro Gráfico). -- 185 p. ; 9 cm. -- (Os minilibros de 
Galaxia)

Outra curiosidade nas coleccións da Biblioteca xa que é un dos seus libros máis pequenos. 

Jinjyo shougaku doku hon = [Libro de xaponés para educación primaria] 
[Tokyo] : Ministerio de Educación, [1921]
<4> v. : il., 22 cm. 

Obra  seleccionada  polo  seu  exotismo.  Pertence  á  Biblioteca  de  Manuel  Díaz  Rozas,  que  foi  cedida  á  
Biblioteca de Galicia a través de Isaac Díaz Pardo. Manuel Díaz Rozas foi un gran pedagogo e no seu fondo  
pódense atopar libros educativos nos máis diferentes idiomas. 

Martín, Elvira. (1906-  )  
Tres mujeres gallegas del siglo XIX : Concepción Arenal, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán / Elvira 
Martín ; prólogos, Rosa Aneiros, Eva Serrano, María Luz Morales
3ª ed.
Vigo : Galaxia, 2008
254 p. : il. ; 25 cm. 
Para esta ed. empregouse o texto da 2ª edición, de 1977. 

Libro  seleccionado  pola  súa  representatividade  nun  tema tan  actual  como  a  igualdade  de  xénero.  A  
Biblioteca de Galicia conta cunha colección especializada destinada a investigación e o coñecemento de  
temas feministas, sobre igualdade de oportunidades e de trato entre mulleres e homes, e de calquera outro  
eido relacionado coa muller. Ademais, as protagonistas do libro son tres das mulleres máis importantes na  
historia de Galicia.


