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Onderwerp: Internasionale Skoolbiblioteekmaand — Oktober 2018 

 

1. Biblioteke is die sleutel tot die wêreldwye netwerk wat aan ons toegang tot inligting 

gee. Dit is dus noodsaaklik dat ons skoolbiblioteke ware leerhulpbronsentrums word en 

dat die belangrikheid van skoolbiblioteke allerweë erken word. 

 

2. Gedurende Oktober 2018, sal skoolbiblioteke in Suid-Afrika en regoor die wêreld 

biblioteek- en inligtingsdienste by skole vier en aanmoedig met die gebruik van die 

tema “Waarom Ek My Skoolbiblioteek Liefhet”. Die fokus sal op die impak van 

skoolbiblioteke gemik wees en die doel is om deelnemers tussen die ouderdomme 

van 3- tot 20-jaar te betrek.  

 

3. Die viering van ISBM moet beskou word as erkenning van die rol en belangrikheid van 

biblioteke in lewenslange leer, d.w.s. die voorsiening van noodsaaklike literatuur en 

leer- en onderrigondersteuningsmateriaal (LOOM) regdeur die skoolstelsel. 

Internasionale navorsing het getoon dat leerders op ŉ hoër vlak presteer en as meer 

bekwame lesers ontluik wanneer hulle toegang het tot ŉ skoolbiblioteek wat ŉ goeie 

hulpbronversameling bevat. 

 

4. ISBM bied ŉ geleentheid vir diegene in beheer van skoolbiblioteke regoor die wêreld 

om ŉ dag of week in óf die hele maand van Oktober te kies om die belangrikheid en 

alles wat skoolbiblioteke so merkwaardig maak, te vier.  

  

5. Maak asseblief die meegaande aanhegsel oop vir: 
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5.1 ŉ reeks voorstelle oor hoe die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) se skole 

ISBM-2018 kan vier;  

 

5.2 nuttige webwerwe wat besoek kan word; en 

 

5.3 die amptelike ISBM-kenteken, plakkaat en boekmerke vir gebruik in 

promosiemateriaal (let daarop dat hierdie kenteken slegs gebruik mag word om ISLM 

te publiseer en nie vir kommersiële doeleindes gebruik mag word nie).  

 

6. Skole word aangemoedig om ŉ verslag (insluitende foto’s) aan die volgende 

distriksamptenare te stuur om te wys wat hulle gedurende ISBM gedoen het:  

 

Faith Lawrence Skoolbiblioteekadviseur,  Tel. 021 860 1562 

  Onderwysdistrik Weskus  

 

Janine Ontong Skoolbiblioteekadviseur,  Tel. 023 348 4657 

 Onderwysdistrik Kaapse Wynland 

 

GETEKEN: HA LEWIS 

ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: ONDERWYSBEPLANNING  

DATUM:  2018-10-09 



 
VOORGESTELDE AKTIWITEITE VIR INTERNASIONALE SKOOLBIBLIOTEEKMAAND 

 
OKTOBER 2018 

 
Die tema vir die maand is  

 
“Waarom Ek My Skoolbiblioteek Liefhet” 

  
� Erken uitnemendheid deur hierdie dag te gebruik om erkenning te gee aan ander mense wat 

tot die skoolbiblioteekprogram bydra, bv. biblioteekmonitors, onderwysers, onderwysers in 
beheer van biblioteke, ouers en personeel by die plaaslike openbare biblioteek. 

� Skakel met ŉ skoolbiblioteek in ŉ ander land om boodskappe uit te ruil of onderneem om 
saam aan ŉ aktiwiteit deel te neem, miskien met behulp van e-pos of die Internet. Gebruik 
IASL Online en Education World om kontak te maak (sien webwerwe hieronder). 

� Soek saam met u leerders op IASL Online en die Internet vir inligting oor skoolbiblioteke in 
ander lande. Gebruik die bevindinge as die grondslag vir ŉ bespreking oor die maniere 
waarop skoolbiblioteke regoor die wêreld verskil. Probeer om toegang tot ander 
skoolbiblioteke se webwerwe te verkry en stel een vir u skoolbiblioteek saam.  

� Reël ŉ opedag by u skoolbiblioteek en nooi ouers en ander lede van die plaaslike 
gemeenskap om dit by te woon. Laat leerders die aanlyn katalogus en rekenaargebaseerde 
dienste demonstreer, of nuwe boeke of ander hulpbronne wys. 

� Plaas uitstallings met die tema van die Internasionale Skoolbiblioteekmaand in die voorportaal 
van die skool of in ŉ ander geskikte plek (nie net by die skoolbiblioteek nie), en betrek die 
leerders by hierdie aktiwiteit.  

� Besoek die International Association of School Librarianship se webwerf en neem deel (sien 
webwerf hieronder).  

� Stel uitstallings op (boeke, video’s, DVD’s, CD’s, klankkassette en/of CD-ROM’s met ŉ tema vir 
Biblioteekweek, nie net by die skoolbiblioteek nie, maar in die skool se ingang of iewers buite. 
Betrek leerders.  

� Reik uit. Nooi ŉ plaaslike beroemde persoon, politikus of ŉ joernalis om ŉ deel van die dag by 
die skoolbiblioteek deur te bring en laat die leerders toe om hom/haar te wys wat hulle deur 
die skoolbiblioteek behaal het. Leerders kan ook oor die behoeftes van die biblioteek gesels.  

� Kom ons vier! Span saam met ander plaaslike skoolbibliotekarisse, professionele bibliotekarisse 
en mense wat skoolbiblioteke ondersteun, om die dag te vier. Nooi u prinsipaal en 
kringbestuurder of vakadviseur. Gee hulle aandenkings van skoolbiblioteke, bv. muismatjies, 
boekmerke, ballonne en plakkette.  
 
  

Saamgestel deur EDULIS (WKOD se Onderwysbiblioteek en Inligtingsdienste) vanaf die IASL en 
Education World se webwerwe: 
 

https://www.iasl-online.org/advocacy/islm/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educationworld.com/search-ew?title=school+library+&=Apply  
 
 

http://www


