
Proposta para a organización da
Selic 2017

Coa intención de que a Semana do Libro de Compostela 2017 sexa un evento integrador para a 
cidade ao tempo que expansivo —que poida abranguer indirectamente outros ámbitos alén do especifi-

camente atinxinte ao libro—, redundando na involucración de todo o espectro urbano nunha semana longa 
(10 días) centrada no libro e no feito literario e escritural, desenvolveranse tres esferas de actuación interco-
nectadas entre si, independentes mais tamén coordinadas por un equipo global. Estas esferas serán: a esfera 
central, a esfera institucional, e a esfera particular.

Esfera Central
Sería o núcleo da Selic, integrando a nivel de espazo co lugar de exposición e venda de libros, presenta-

cións diversas, actividades educativas ou formativas, etc.

Localización: Praza da Quintana
Datas: Final de abril-comezo de maio (flexíbel)
Duración: 10 días (de venres a domingo da semana seguinte)

Participación

Poderán participar prioritariamente todas as librarías e editoras da Comarca de Compostela que o 
desexen, comprometéndose a organización a lograr o mínimo custo para estas. A participación de librarí-
as de fóra da comarca estará supeditada ao espazo dispoñíbel. As editoras de fóra da comarca poderán 
optar por participar a través das librarías locais ou montando un espazo propio. Neste último caso o stand 
será só de exposición e a taxa tamén menor.

Poderán asistir tamén como convidadas (cunha taxa baixa) algunhas entidades e asociacións relacio-
nadas co libro, a literatura ou a lingua: Galix, Federación Galega de Libreiros, Aelg, Age, Asociación 
Galega da Crítica, A Sega (crítica feminista), Agal, Clubes de lectura e escritura, etc.

Así mesmo habilitarase un stand compartido para proxectos de autoedición.

Taxas

Diferenciaranse varias categorías:

 a. Librarías e editoras da comarca
  a.1 Stand individual
  a.2 Stand compartido
 b. Librarías de fóra da comarca
  b.1 Stand individual
  b.2 Stand compartido
 c. Editoras de fóra da comarca con stand propio
 d. Entidades e asociacións convidadas
 e. Proxectos de autoedición



Cobertura do Concello

O Concello de Santiago encargarase da colocación e gastos da infraestrutura:

— Espazo expositivo: en principio stands abertos dentro de carpa
— Vixilancia e seguridade
— Seguro
— Cartelería, rótulos e publicidade

En caso de ser necesaria —por cuestións de volume de traballo e capacidade operativa—, a contratación 
dun equipo profesional para xestionar os aspectos de produción (equipo que estaría coordinado, en todo 
caso, pola Comisión Organizadora da SELIC) sería tamén asumido este custo polo Concello. A Comisi-
ón Organizadora, en ningún caso recibirá remuneración polo seu traballo.

Esfera Institucional
Estará integrado polas institucións públicas que desexen participar a través dos seus diferentes espazos 

culturais na cidade ou ben a través doutras maneiras posíbeis. No caso dos espazos, poderían utilizarse para 
unha programación de eventos relacionados co libro e a escrita paralela á da Esfera Central, organizada 
polos propios espazos e coordinada por un equipo global. Exemplo de institucións/espazos que poderían 
formar parte: Teatro Principal, Centros Socioculturais (sería interesante articular a participación destes es-
pazos a través dunha programación elaborada polo propio Concello), Fundación Granell, Consello da Cul-
tura Galega, CGAC, Salón Teatro, Museo do Pobo Galego, bibliotecas, centros escolares, Xunta, USC... 
Outras maneiras de colaboración serían, por exemplo, a dotación de aloxamento (residencias da USC, por 
exemplo), comidas de persoas invitadas, etc.

Esfera particular e sector privado
Estará integrada polas entidades particulares (espazos culturais, tendas, hostalería...) que queiran parti-

cipar de modo diverso. A nivel de librarías, por exemplo, pódense organizar eventos (presentacións, lectu-
ras, obradoiros...); espazos como Unitaria ou Numax poderían artellar algún ciclo de cine relacionado; 
Abanca podería programar algo nos seus espazos culturais; a Once colaborar facilitando medios técnicos 
e coñecementos para a inclusión de persoas con capacidades diferentes... O modo de participación pode ser, 
en fin, moi diverso, a proposta da organización ou das propias entidades.

Do mesmo xeito que na esfera institucional, os eventos que houbese deberían coordinarse a través do 
equipo global.

E

Alén desta estrutura organizativa, a Selic 2017 artellarase arredor dun título xenérico  relacionado con 
algún tema de interese social e cultural do momento e lugar en que vivimos. Este título servirá como guía para 
a orientación temática dos diferentes eventos e actividades diarias da Selic.

Por outra banda, o desenvolvemento da Semana do Libro de Compostela concordará en todos os 
niveis cos seguintes criterios éticos:

〮A lingua galega, a igualdade de xénero, a atención á diversidade e o coidado do medio ambiente serán 
liñas transversais en toda a organización e desenvolvemento da Selic.

〮Terase en conta a inclusividade en todos os aspectos da organización: accesibilidade física , sinalizaci-
ón para persoas xordas e cegas (por medio de braille e lingua de signos), actividades específicas destinadas 
a estas persoas, intérpretes de signos en todas as actividades que o permitan.

〮Facilitarase a conciliación da vida persoal e profesional das persoas participantes e traballadoras na 
Selic, así como das asistentes, coa inclusión dun espazo de conciliación con actividades específicas para 
crianzas.
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