
 





  
       



        

  
         
            





 Os fondos galegos están estudados no artigo “A Sección Galicia da Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago” 
de Pilar González Novoa e Mª del Carmen Vázquez Ramos, na Homenaxe a Daría Vilariño publicado pola Universi-
dade de Santiago de Compostela en 1993 (p. 131-134); os datos posteriores foron recollidos da memoria anual que a 
BUS publica dende 1991, e no referido ao momento actual os datos foron proporcionados pola Xefa da Sección de 
Proceso Técnico, Paloma Castro Rey e o Xefe da Sección de Adquisicións Manuel Facal Casado; as fotos da BUSC 
son obra do Xefe do Negociado de Mantemento de Fondos, Francisco Javier Villar Teijeiro. Moitas grazas a todos 
e todas.







       

          
     
            



    
 

   




  










   



   



  
   


   



 
















         




    


    
   
    

    
      










           


        




          






















 
          







   








         




         




 Cómpre lembrar, para situarnos nesa época, que no ano 1975 non había máis de mil libros escritos en galego, dici-
mos escritos, non galegos no senso amplo que vimos tratando.



 



        
       

      
       




       
     
    
   

     




      


      
      



























            










 

       







 
  

    

  
   
    
    
    
  
   
    
    

    



          

       



 




         













 











