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Gaurko egitaraua

▸ Aurkezpena

▸ Moderatzaile/ Koordinatzaileen enpoderatze

prozesua

▸ Liburuak aukeratzeko irizpideak

▸ Sorkuntza: Zer egin irakurle klub feminista batean?
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Talde aurkezpena

Zure burua aurkeztu:

Ø Liburu bat aipatu beharko bazenu, zuretzat esanguratsua izan dena 
emakumeen inguruan edo generoaren inguruan, zein izango litzateke?

Zergatik? Liburua aurkeztu. 
Ø Pertsonaia bat aurkeztu dezakezu, zure Literatur ibilbidea markatu duena.

Edo eszena bat…
Ø Nola irudikatzen duzu zure irakurle klub ideala?

Eta hau aurrera eramateko, zer behar duzu formakuntza honengandik?
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Moderatzaileen / 
Koordinatzaileen 

enpoderatze prozesua
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TALDEA OSO ONDO EZAGUTU

▸ Kide bakoitzari denbora eman.
▸ Txandak errespetatu.

IRAKURKETA DEMOKRATIKOA BULTZATU

Dinamikaren izaera isilunen

bitartez

▸ Koordinatzailea entzulea da
▸ Begiradak
▸ Besteei hitz egiten utzi
▸ Kideak proposatzen dituzten

liburuak oso kontuan eduki.
▸ Kontuan hartu taldearen nahiak: 

adinak, gaiak
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IRAKURKETA DEMOKRATIKOA BULTZATU:

giro ona
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▸ Talde izaera sortu:
○ Whatsapp/ Telegram taldea: informazioa partekatu

■ Liburuak
■ Ekitaldiak
■ Formakuntzak

○ Elkarrekin hainbat ekitaldietara joatea
○ Elkarrekin erraminta digitalak sortu
○ Liburuak oparitu
○ Merendolak, poteoa

▸ Liburuak etengabe gomendatzen eta zerrendatzen



LIBURUAK 

AUKERATZEKO 

IRIZPIDEAK
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SORKUNTZA 

PROZESUAk
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Ekitaldiak irakurle klubean

DENBORA

▸ Garaiz prestatu behar dira. 
▸ Idazleen agenda: urtebete

lehenago harremanetan
▸ Dirua arazoa izan daiteke
▸ Nor ekarri?

○ Idazle gazteak
○ Ez oso ezagunak
○ Itzultzaileak
○ Adituak

PRESTAKUNTZA

▸ Etorri aurretik: liburuaren
inguruan hitz egin taldean.
○ Galderak/ txandak prestatu

▸ Gonbidatua taldean:
○ Idazlea ordu batez izan 

zuekin.
○ Galderak:

■ Eleberria
■ Prozesua
■ Ikuspegiak
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kartografiak
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Literatur kritika kolektiboa 
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▸ Testuen interpretazioa ez da aditu batzuen 
monopolioa, pertsona ezberdinen arteko 
elkarrizketa baizik.

▸ Ahotsen aniztasuna sustatzeko: Tertulia 
dialogikoak.
○ Tertulia literario dialogiko tradizionala eta 

klasikoak.
○ Gure taldean, ezbaian jartzen dugu irizpide hori 

eta erdigunera ekartzen ditugu irakurketa 
periferikoak.



TERTULIA DIALOGIKOAK

GOGOETARAKO 
PARAGRAFOAK 

EKARRI

IRAKURKETA 
POLIFONIKOA
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IRAKURKETA KOLEKTIBOA
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“Egileak irakatsi nahi digu, bera izan baita aktibista lesbiana trans eta 
bestaldetik, sindikalista eta komunista, zer inportantea den aktibista 
izatea eta nola indartzen gaitun horrek. Nik uste dut hori dela liburuaren 
mezua. Aktibismoak ahalduntzen gaitu eta esperantza handiko liburua 
iruditu zait.”

“Nik bilakaera bat ikusten dut (…) Teresarekin (bikote laguna) 
dagoenean, emakumeen munduan murgiltzen du eta emakumeekiko 
elkartasuna berak planteatzen dio. Burruka. Konturatzen da beste 
emakumeekin lana egin behar duela, unibertsitatean lana egiten du, talde 
lesbianak daude. Jessek oso itxia ikusten du eta ez du burruka hori 
ikusten bai ordea sindikatu mailan eta bai gizarte mailan ere."



Sare sozialak



Sare sozialak
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