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Proxecto Bibliofogar (2021-2022)

a) Descrición pormenorizada
A biblioteca municipal “Luis Seoane” de Soutomaior dende o mes de marzo de 2021
desenrola un servizo de extensión bibliotecaria, que trata de tratar de achegar iniciativas
que promocionen a lectura, eliminando barreiras físicas e xeográficas, un proxecto de
achegamento da cultura a todas as persoas censadas no Concello de Soutomaior,
permitindo levar e recoller material bibliográfico (libros, revistas, audiovisuais) aos
domicilios dos que o soliciten previamente na Biblioteca Municipal. O proxecto non só
quere ofrecer un servizo de reparto, senón tamén, de apoio e acompañamento á xente que
o precise para evitar o illamento e a soidade.
Éste servizo está aberto a todas as persoas socias da biblioteca que o soliciten e vivan no
termo municipal de Soutomaior para poder eliminar unha clara barreira xeográfica que
temos en relación aos veciños dos barrios máis alonxados, que só contan con coche
particular ou familiares que lles poidan achegar á biblioteca, pois no concello non se conta
cun servizo de autobuses local.
O novo servizo comenzou a funcionar no mes de abril de 2021 porque no mes de marzo foi
todo adicación a dar voz ao proxecto, presentación en todos os barrios do concello.
A escolla do nome do servizo, viría determinada por outro servizo de extensión bibliotecaria
que ofrecemos todos os veráns denominado como: Biblioverán. Parecíanos de importancia
que o nome debería de levar a palabra Biblio para seguiren asociandoo coma un produto
de extensión da biblioteca.
Asemade que xa todo o mundo recoñece o Biblioverán, onde achegamos unha selección
de libros da biblioteca á caseta de turismo localizada xunto á praia para que os usuarios
poidan levar en préstamo. O termo fogar ten unha acepción moi agarimosa, coma de
recollemento e agarimo, e esa é a idea que queremos achegar.

Entre os obxectivos perseguidos con este proxecto están:
● Dar a coñecer a entidade da biblioteca como un servizo público que está ao dispor
de todos os veciños do municipio.
● Ofrecer un servizo de préstamo e lectura a domicilio para todas aquelas persoas que
o necesiten.
● Fomentar a lectura.
● Liñas de comunicación e acompañamento para evitar o illamento, a soidade sobre
todo en persoas de terceira idade e naquelas que quedan á marxe da sociedade, por
exemplo: parados de longa duración, poboación inmigrante magrebí.
● Colaborar cos dous centros de día que hai na localidade.
● Traballar coas diferentes asociacións e centros culturais de cada barrio.
● Ofrecer máis actividades relacionadas coa lectura, como consecuencia dun
incremento poboacional derivado do éxodo das cidades máis próximas (Pontevedra e Vigo)
cara ao rural como consecuencia da pandemia.

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/virus-tambien-eleva-padron-soutoma
ior-7599-vecinos/202011121141541112385.html (Nova no Diario de Pontevedra del
11-11-2020) (Consulta feita: 7/06/2022)

https://www.vigoe.es/coronavirus/la-pandemia-impulsa-el-crecimiento-de-poblacion-en-sout
omaior-hasta-su-maximo-historico/ (Consulta feita: 7/06/2022)

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/virus-tambien-eleva-padron-soutomaior-7599-vecinos/202011121141541112385.html
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/virus-tambien-eleva-padron-soutomaior-7599-vecinos/202011121141541112385.html
https://www.vigoe.es/coronavirus/la-pandemia-impulsa-el-crecimiento-de-poblacion-en-soutomaior-hasta-su-maximo-historico/
https://www.vigoe.es/coronavirus/la-pandemia-impulsa-el-crecimiento-de-poblacion-en-soutomaior-hasta-su-maximo-historico/


Este servizo de extensión bibliotecaria “Bibliofogar” é gratuito e dirixido ás persoas socias
da Biblioteca Municipal de Soutomaior, ou a calquera outra persoa socia da Red de
Bibliotecas de Galicia que resida no término municipal de Soutomaior.

A diferenza do servizo que prestamos na biblioteca que é de 5 libros, 2 audiovisuais e 2
revistas por socio durante 21 días renovables.

O préstamo máximo para este servizo a domicilio é de: 3 libros, 2 audiovisuais e 1 revista
por socio durante 21 días, non renovables.

As solicitudes por parte das persoas usuarias interesadas recollense na Biblioteca
Municipal por diferentes vías: Por teléfono: 986700291. Por correo electrónico:
biblioteca@soutomaior.com. Mediante inscrición en liña:

https://www.gabinetesoutomaior.com/index.php/programas-municipais/biblio-fogar

Crease un apartado específico do programa Bibliofogar na web municipal co fin de explicar
e difunfir o servizo entre a poboación da localidade. Nesa mesma web dase acceso ao
catálogo da biblioteca.

Ao mesmo tempo, retomase un apartado xa creado tempo atrás, na web municipal
chamado: Os libros da biblioteca, onde amosanse as últimas adquisicións bibliográficas
recomendadas cunha mínima reseña para que os usuarios poidan guiarse nas súas
peticións.

https://www.gabinetesoutomaior.com/index.php/recursos-cultura/os-libros-da-biblioteca

b) Desenvolvemento e resultados

Para o reparto contamos cunha
furgoneta para o traslado do material,
acceso nela a Internet, ordenador,
caixas, estantes, material de prevención
e desinfección para a COVID-19. O
exceso de horas en días de reparto
deste servizo Bibliofogar, compensase
con outras propostas de extensión
bibliotecaria: (dixitalización, animáción á
lectura dirixidas á persoas maiores...ou
outras que a biblioteca esté
desenrolando nese intre).

➢ Ofertamos un carné de entidade, para que os centros de día o asociacións poidan
solicitar á Bibliofogar material para aquelas persoas que non poden facelo por se mesmas.

Os dous centros de día de Soutomaior unironse a este proxecto de Bibliofogar, e
sinalannos que é unha actividade que acaban de engadir ao seu facer diario, onde ademais
notan positivamente os resultado cos seus usuarios. Tanto é así, que unha vez erguidas as
restricións solicitaronnos que fagamoslles visitas persoais e de animación á lectura.

https://www.gabinetesoutomaior.com/index.php/programas-municipais/biblio-fogar
https://www.gabinetesoutomaior.com/index.php/recursos-cultura/os-libros-da-biblioteca


Por exemplo: a semana do 14 de febreiro, quixemos celebrar o día dos namorados co
Centro de día Soutomaiores, foi unha xornada chea de ledicia e de moito humor. En
colaboración co centro, adicamoslles unha tarde de contos e de narración oral en clave de
amor e de humor.



No ano 2022, engadimos ao servizo un dos maiores centros
culturais de barrio que hai no concello: O centro cultural
Val-Sobral, que xa de forma continua acudimos a eles todos
os martes finais de mes pola mañán , onde xa é un costume
que se nos acheguen os veciños a recoller e solicitar libros.
Aínda que hai máis centros culturais espallados polo
Concello, éste que é o máis alonxado da Biblioteca
Municipal, fainos especial ilusión que se acolleran.

Actualmente tres son as entidades que demandan o servizo
Bibliofogar: Centro de día “Soutomaiores”, Centro de día
“Boas Apertas”, Centro Cultural Val-Sobral.

Dende o inicio do servizo ata o día 7/06/2022, estes son os
resultados:

Centro de día “Soutomaiores”: Un total de 200 préstamos.

Centro de día “Boas Apertas”: Un total de 94 préstamos.

Persoas usuarias do Centro cultural Val-Sobral: Un total de
128 préstamos.

Resto da veciñanza  que utiliza o servizo: 177 préstamos.



Imaxe de Bibliofogar no Centro cultural Val-Sobral.

c) Criterios e procedementos de evaluación

Cada petición do servizo rexístrase nun formulario online, dentro da páxina web da
biblioteca, ese formulario online, recolle os datos nunha tabla de excel, que permítenos
comprobar claramente a demanda do servizo, cada solicitude leva un número currens e
máis a súa data de solicitude, e así podemos comparar os resultados no tempo.

O número de préstamos é un indicador real ofrecido pola base de datos Koha.

O aumento de persoas socias é un indicador real ofrecido pola base de datos Koha.

O aumento de demandas informacionales e visitas á biblioteca recollense día a día en
estatísticas de uso nunha tabla excel, calculando as medias diarias, semanais e mensuais.

d - e) Posibilidades de mellora do proxecto - méritos alegados

As posibilidades de prolongación e mellora do proxecto como xa comentabamos pasan por
poder engadir ao servizo, novos centros culturais que hai nos barrios de Soutomaior, que
ao ser unha zona maiormente rural, reúnen a moita veciñanza cada centro cultural. Este
proceso de contacto coa veciñanza está a desenrolarse enviando cartas persoais a toda a
poboación maior de sesenta anos, explicando o proxecto, engadindo unha solicitude de
carné e máis un marcapáxinas explicativo do servizo.



O 23 de decembro de 2021 organizamos un
mercadillo solidario para darlle máis
visibilidade ao proxecto Bibliofogar,
establecemos a furgoneta de Bibliofogar nun
parque céntrico no que tamén se desenrolaban
outras actividades navideñas do Concello, e
ofrecemos os libros doados e expurgados da
Biblioteca a prezos populares, mentras
explicabamos o servizo Bibliofogar a toda
xente que se achegaba, coa compra que
realizaban entregabamoslle un ticket con valor
por un chocolate quente con churros, que de
forma voluntaria agasallaba unha chocolatera
para axudarnos no proxecto.

O resultado foi máis que positivo, a resposta
da veciñanza moi boa e co recaudado
entregamos un cheque a Cáritas do municipio.

https://www.farodevigo.es/comarcas/2022/01/23/mercadillo-libro-unha-ilusion-soutomaior-6
1858816.html

https://www.farodevigo.es/comarcas/2022/01/23/mercadillo-libro-unha-ilusion-soutomaior-61858816.html
https://www.farodevigo.es/comarcas/2022/01/23/mercadillo-libro-unha-ilusion-soutomaior-61858816.html


Coma prolongación do servizo Bibliofogar e colaboración coa Concellería de Educación,
Soutomaior,contou coa primeira edición da Feira do Libro no Concello, unha feira moi
demandada polas persoas usuarias da biblioteca do municipio.

Houbo unha colaboración moi estreita nesta Feira con dous mestres do IES que
presentaban libros: A caca cuca, e máis a Historia do cómic galego e organizando un club
de lectura en galego para os nosos maiores,

Foron dúas xornadas coa participación de editoriais galegas e a presenza de escritores e
numerosas actividades dirixidas a todas as idades.Bibliofogar doulle voz a veciñanza que
usa os servizo, e a presenza da Biblioteca na Feira foi clave para dar a coñecer o servizo e
conseguir novas persoas usuarias.

Estableceuse un pasaporte literario que recollíase e entregabase unha vez completado no
stand da Biblioteca, o pasaporte selabase en cada actividade da feira no que se
participase, ao final fixose un sorteo entre todos os pasaportes literarios con agasallos de
libros, xogos e material de mercadotecnia.

f) Ligazóns á documentación de interese

https://www.soutomaior.gal/gl/feira-do-libro-soutomaior-2022/

https://vigoplan.com/eventos/feira-do-libro-de-soutomaior-2022/

https://www.farodevigo.es/comarcas/2022/04/23/soutomaior-estrena-primera-feira-do-6528
7077.html

http://tvsoutomaior.com/2022/2567

https://www.radioredondela.com/2022/04/22/arranca-a-i-feira-do-libro-de-soutomaior/

O “mercadillo solidario” e máis a “Iª Feira do libro” son prolongacións este ano do proxecto
Bibliofogar que grazas a aceptación que está a acoller vemos coma un futuro servizo de
extensión bibliotecaria totalmente asentado e interiorizado na nosa biblioteca municipal,
que despois de máis dun ano e medio de funcionamento podemos afirmar sen dúbidas que
cumple coas necesidades especiais dun amplo colectivo poboacional, que cada vez é máis
maior, achegamos os servizos da biblioteca grazas a colaboración dos centros de día e das

https://www.soutomaior.gal/gl/feira-do-libro-soutomaior-2022/
https://vigoplan.com/eventos/feira-do-libro-de-soutomaior-2022/
https://www.farodevigo.es/comarcas/2022/04/23/soutomaior-estrena-primera-feira-do-65287077.html
https://www.farodevigo.es/comarcas/2022/04/23/soutomaior-estrena-primera-feira-do-65287077.html
http://tvsoutomaior.com/2022/2567
https://www.radioredondela.com/2022/04/22/arranca-a-i-feira-do-libro-de-soutomaior/


asociacións culturais. Temos o reto de seguir día a día, achegandonos as persoas e poder
facer da biblioteca municipal unha ágora sen fronteiras.




