24 de outubro Día da Biblioteca.
Dende o ano 1997 a Asociación Española de
Amigos do Libro Infantil e Xuvenil promove esta
celebración, en recordo da destrucción da
Biblioteca de Saraievo, incendiada en 1992
durante o conflicto dos Balcanes.
DESTRUCCIÓN DA BIBLIOTECA
A noite do 24 ao25 de agosto de 1992 dende as
colinas controladas polas milicias serbias, deuse
orde de disparar proxectís de fósforo sobre a
Biblioteca de Saraievo. As bombas incendiarias
non só destruíron centenares de milleiross de
libros, tamén corroeron as columnatas do edificio.
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O home que ordenou disparar os proxectís
incendiarios fora un usuario habitual da
biblioteca. Un profesor universitario, un hombre
dunha grande formación cultural que encandilaba
aos seus alumnos da universidade de Saraievo.
Nikola Koljevic (Banja Luka, 1936-Belgrado,
1997).
Amaba a literatura, pero amaba aínda máis a
idealización da Gran Serbia e odiaba a
‘impureza’ de Saraievo, onde os bosnios
musulmáns e os croatas católicos eran maioría.
Ao rematar a guerra, Koljevic entregouse á bebida
e acabou suicidándose en 1997, en Belgrado.
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Varios miles de volúmenes puideron ser salvados
nos primeros momentos do incendio, cando os
empregados da biblioteca, arriscando as súas
vidas, comezaron a arroxar libros e documentos
polas ventás

Hoxe en día a biblioteca está reconstruída.
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24 de outubro de 2018
Día da biblioteca

“Neve negra caeu sobre Saraievo,
oscurecendo o ceo do mediodía con cinzas
do millón e medio de libros que ardían
no que unha vez foi a Biblioteca Nacional”.
Phil Cousineau
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