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Día das bibliotecas – O peso da representación feminina nos libros
Dende 1997 celébrase o Día das Bibliotecas o 24 de outubro, unha conmemoración impulsada pola 
Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil á que se foron sumando, xa dende hai algún tempo, o
propio Ministerio de Cultura e todas as administracións autonómicas.

Fonte: Asesoría de Bibliotecas Escolares, 24 de outubro, Día das Bibliotecas, de todas as bibliotecas.
 

Este ano, dende o Equipo de Biblioteca do noso centro, imos continuar a celebración da figura da muller
no mundo do libro, estendendo o Día das Escritoras ata a semana do 24 de outubro, Día das Bibliotecas, 
fusionando coñecemento da biblioteca escolar, formación de usuarios e toma de conciencia do papel das 
escritoras nela.

INTRODUCIÓN: Toda a biblioteca está dividida en diferentes seccións que nos permiten buscar e localizar o
material de forma máis rápida. Falamos da CDU.

Agora, imos facer un estudo serio da representación masculina e feminina dos fondos da nos biblioteca,
para traducilo a estatísticas e gráficas. Dende o equipo de biblioteca, asegurámosvos que todos os libros
que foron comprados, o foron polo seu interese, ou porque algún profesor/ departamento ou alumno/-a o
pediu... sen mirar se era autor ou autora quen escribía.

 Anotade o número da sección do andel que vos toca rexistrar.

 Anotade correctamente todos os nomes de autores e autoras que aparezan nela. Finalmente,
facede o reconto de homes e mulleres que había no voso andel.

Andel nº... (sección CDU) De ... a ... (sinaturas) Autores (homes) Autoras (mulleres) ??

Total de libros:

Total de libros:

Total de libros:

Total de libros:

Conclusións
Unha vez recollidos os datos, e tendo en conta o que podemos ver neles, imos pasalos a limpo.... cal 
sería a mellor maneira de presentalos?
Agora trasladamos o que vimos neses resultados: reflexionade sobre o que nos indican. Respondede 
correctamente ás preguntas (por correctamente, enténdese que facendo oracións completas, 
redactando e xustificando correctamente)

1. Cantas seccións examinaches? Nelas, que predominaban máis, autores masculinos, ou femininos?
2. Atopas que esa diferencia é xusta (xustifica o por que)?
3. Busca ti o nome de algunha autora recoñecida da sección/-s que examinaches. Se ten algunha obra 

interesante, localízaa e recoméndaa para que a consigamos!
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https://www.edu.xunta.gal/biblioteca/blog/?q=node/1383
https://www.amigosdellibro.com/
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