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HIZKUNTZA.

Bilduma handiago baten parte dugu
Ametsek bi ama ditu liburua. Familiaereduen aniztasuna lantzen da bilduman,
istorio gozo, erraz eta naturalen bidez.
Oraingoan, familia lesbiano baten istorioa
dakarkigu.

urte
Gaztelera

No es hora de jugar 0-3 urte bitarteko haurrei
zuzenduta dagoen ipuina da. Haur bat eta
txakur bat dituen familia homoparental
batean kokatzen da ipuina.
"Lotarako ordua da, baina Rex-ek beste ideia
bat du…"
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ADINA. 6-8 urte
HIZKUNTZA. Gaztelera

Pronto por la mañana 0-3 urte bitarteko
haurrentzat egindako ipuina da. Haur bat eta
katu bat dituen familia homoparental batean
kokatzen da ipuina.
"Familia honetan, gosari goiztiarrak abentura
bat dira…"

Haurrentzako ipuin honek ideia bitarrak
hausten ditu: “Bata edo bestea. Zuria edo
beltza. Haragia edo arraina. Mutila edo neska,
gizakia edo sirena... Bi aukera besterik ez
balego bezala! Ezin al da erabakirik ez hartzea,
erabaki bat ala?”

FAMILIA
GIROAN

Beatrice
Boutington
2014

JULIA, LA
NIÑA QUE
TENÍA
SOMBRA
DE CHICO
Christian
Bruelanne
2011

Haurrentzako

ipuina

Haurrentzako
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ADINA. 6-8 urte
HIZKUNTZA. Euskara

ADINA. 6-8 urte
HIZKUNTZA. Gaztelera

Liburu honek familia eredu anitzen baitan,
irakurleak jolastea eta ikastea du helburu.
Jolasean, irakurleei dagokie liburuan agertzen
diren animali-familiak deskribapenen arabera
bereiztea. Aniztasunetik ikasteko, agertzen diren
familia
ereduak
ugariak
dira:
familia
gurasobakarrak, tribuak, familia homoparentalak
eta familia berregituratuak. Desberdintasunen
aberasgarritasuna ospatzeko liburua.

Julia jokatu beharko lukeen bezala jokatzen ez
duen neskatila bat da. Amak eta aitak “Mutil
bat bezalakoa zara” esaten diote beti. Halako
batean konturatu da bere itzala ez dela
neskato batena, mutiko batena baizik. Juliak
itzalik ez duen tokiak bilatuko ditu, eta
bilaketa horretan lagun bat aurkituko du.
Berarekin gertatzen zaiona partekatu du
konfidantzazko giroa batean.
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ADINA. 6-8 urte
HIZKUNTZA. Gaztelera

ADINA. 7-12 urte
HIZKUNTZA. Gaztelera

“Aita pailazoa da, eta ni oso harro nago berarekin
eta bere lanarekin, lan garrantzitsuenetariko bat
baita. Hain da garrantzitsua, barre eginarazten diela
jendeari. Barre egin! Pascual, nire beste aita,
medikua da; berak dio, haien ogibideak exisititzen
diren lanbide garrantzitsuenetarikoak direla. Batak,
gorputzak sendatzen ditu eta, besteak, arimak. Ez
dut oso ondo ulertzen «arima sendatzea»-rena,
baina kristona dela dirudi.”

Pol hamar urteko mutikoa da, eta bi guraso
ditu: anaia eta arreba. Orain arte, Pol haur
lasaia eta barnerakoia izan da. Kontsola bat
oparitzen diotenean gauzak aldatu egiten
dira. Pol oso ona da jolasean, eta horrek berezi
eta paregabe sentiarazten du. "Joko horrek
eragiten
dizkion
sentimendu
guztiak
kudeatzeko gai ote da Pol?"
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ipuina

ADINA. 8-13 urte
HIZKUNTZA. Euskara
Haur-ikuspegi eta hausnarketetatik idatzitako
liburua dugu “Aitatxok uste du mutila naizela”.
Josebe, liburuaren protagonista, kezkatuta
dago aitak ez dituelako atsegin berari
gustatzen zaizkion jarduerak, intsektuak, ninja
txakurra edo sorgin-mozorroak. Gainera,
Josebek argi du helduak okertu egiten direla;
izan ere, aitak uste du bera mutil bat dela.
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Helduentzako gida-liburua

Gazte literatura. Umorea

HIZKUNTZA.

HIZKUNTZA.

Gaztelera

Cómo se hace una criatura helduek haurrekin
beren bizitza-historia ezagutzeko grinatik
abiatuta, bizitzara nola iritsi ziren hitz egin
dezaten gida-liburua da. Bi kontu bereizten dira
liburuan. Bata norberaren historia bera: familia-,
kultura- eta etnia-testuinguruarekin lantzekoa.
Bestea gizarte-aniztasun guztiekin partekatzen
dugun bizitzari erantzuten dio, gainerako
izakien
bizitzarekin
lotuz.
Helduentzat
konplexuak diren elkarrizketa horiek erraztea
du helburu. Liburu honek ez du generorik
erabiltzen,
nork
bere
testuinguruaren
errealitatean oinarrituta historia sortzeko.

Gaztelera

Umorezko liburu honek, haur bat izatea
erabaki duten Montse eta Lidia izeneko
bikote lesbiana baten istorioa dakarkigu.
Historian zehar, ikusgarritasun lesbikoa,
amatasun-nahia edo familia-itxaropenak
bezalako gaiak aurkituko ditugu. Istorio guzti
horretan, intseminazio saio batzuen ostean,
Montse bikiz haurdun geratuko da. Liburuak
gerora, egunerokotasunean sortzen diren
gertaeretatik, familiaren baitan bikiak nola
hazten diren eta mundua begiratzeko
ikuspegia eraikitzeko moduak azalduko
dizkigu.
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HIZKUNTZA.

Gaztelera

Ama, trans* eta cis ez-heterosexualen edo ezheteronormatiboen ahotsen bilduma dugu
”Maternidades cuir”. Queer/cuir/kuir terminoa
erabiltzen dute, deskribatzen duten amatasuna
izendatzeko, bere helburua, betidanik ulertu izan
den amatasunaren ideia zalantzan jartzea,
birdefinitzea eta nahastea baita.
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Gaztelera

Ginea Ekuatorialeko LGTB egoera salatzen
duten hogeita hamar emakumeren ahotsak
biltzen ditu liburu honek. Jazarpena eta
indarkeria soziala eta instituzionala beste
arazo
batzuekin
elkartzen
dira:
desinformazioa, erreferente eza, deserrotzea,
auto-gorrotoa, drogak eta beste hainbat
kontu. Emakumea ikuspegi patriarkaletik
pentsatuta
dagoela
eta
matxismora
kondenatuta dagoela diote. Emakume hauek
isiltasuna eta tabua hausten dute beren bizieta emozio-esperientziak kontatuz, bizi diren
edo bizi izan duten testuinguruan.

Testigantzak. Autobiografiak.
Saiakera.
HIZKUNTZA.

Gaztelera

Liburu honek zalantzan jartzen ditu amatasunari
buruz sortu diren estereotipo batzuk. Hainbat gai
jorratzen ditu: ama izateko eskubidea, zaintzaren
atzean dauden genero-rolak, erruduntasuna eta
ama “txarra”-ren arteko harremana edo hazkuntzari
buruzko irudikariak. Norberaren esperientzietatik
eta teoria akademikotiktik idatzita, testu eta bineten
artean, autoreek amatasunaren sinesmen horietako
batzuk
birformulatzen
dituzte,
amatasuna
berpentsatzeko eta bizitzeko edo ez bizitzeko
helburuarekin.

