Uitnodiging voorjaarsstudiedag
22 april 2017
Openbare Bibliotheek Den Haag

Beste Vrienden,
Het bestuur van de Stichting Geschiedenis Kinder-en Jeugdliteratuur nodigt u graag uit voor
de voorjaarsstudiedag op zaterdag 22 april 2017 in Bibliotheek Den Haag.
Het thema van de SGKJ-voorjaarsstudiedag is “Kopstukken uit de leesbevordering”. De
sprekers belichten diverse ‘kopstukken’ zoals Annie Schmidt en Jannie Daane. Ook is er
aandacht voor hun voorgangers uit de eerste helft van de twintigste eeuw en hun opvolgers,
werkzaam voor Bureau Boek en Jeugd. Twee oud-medewerkers beantwoorden in een
interview vragen over hun ervaringen. We sluiten af met leesbevordering anno 2017 en de
nieuwe jeugdstrategie. Als hoogtepunt zal de Hieronymus van Alphenprijs uitgereikt worden.
De oude kinderboekencollectie van Bibliotheek Den Haag heeft als zwaartepunten o.a.
kinderboeken van Haagse auteurs, Jenny Dalenoord, Pinokkio, kinderbijbels, klassiekers,
kinderboekenweekgeschenken, sprookjes en koloniale jeugdliteratuur. De oude kinderboeken
staan in open opstelling, dus u kunt hier op uw gemak een kijkje nemen. In de directe
omgeving van de bibliotheek zijn vele eetcafés en broodjeszaken maar u kunt ook uw eigen
lunch meenemen.
Programma
10.30-11.00 Ontvangst met koffie en thee in de Culturele Ruimte
11.00-11.05 Welkom door Jant van der Weg, SGKJ-voorzitter
11.05-11.10 Introductie op de kinderboekencollectie van Bibliotheek Den Haag door
Annemarie Hennekes, Coördinator Jeugdbibliotheek
11.15-11.45 Joke Linders vertelt over de leesbevorderingsactiviteiten van Annie M.G.
Schmidt en de mensen om haar heen
11.45-12.15 Truusje Vrooland geeft inzicht in het leven en het werk van Janny Daane
12.30-13.45

Lunchpauze (lunch op eigen kosten en eigen gelegenheid)
Gelegenheid om de collectie oude kinderboeken op de 5e verdieping te
bekijken en de moderne kinderboekenafdeling op de 2e verdieping

13.45-14.15
14.15-14.45

Anne de Vries geeft een overzicht van visies op leesbevordering 1880-1958
Mark Dupree interviewt Joke Thiel en Afke Bergstra, die in de beginjaren en
lange tijd daarna gewerkt hebben bij Bureau Boek en Jeugd in Den Haag
Norma Verheijen, programmaleider Jeugdstrategie KB en OB’s, laat zien wat
leesbevordering anno 2017 inhoudt
Uitreiking van de Hieronymus van Alphenprijs
We heffen het glas op de laureaat

14,45-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00

De studiedag vindt plaats in de Culturele Ruimte op de 3e verdieping (bij binnenkomst
rechtdoor lopen naar de liften, naar de 3e verdieping, vanuit de lift twee keer rechtsaf gaan).

Aanmelden
Iedereen die aan de studiedag wil deelnemen,
wordt verzocht uiterlijk 15 april een
aanmeldingsmailtje te sturen naar
StichtingGKJ@gmail.com of een briefje naar
Margreet van Wijk, Klaarwaterboslaan 1, 3881 LR
Putten.
Als u een introducé mee wilt nemen, is dat
natuurlijk mogelijk, graag even aangeven in de
mail. Na uw aanmelding ontvangt u een
bevestigingsmail.
Kosten
Deelname aan deze studiedag kost € 10. NietSGKJ-ers betalen € 12,50. We verzoeken u de
deelnemerskosten van tevoren over te maken op
rekeningnummer NL88 INGB 0002 3485 52 t.a.v.
de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur o.v.v. uw naam.
Het belooft een boeiende dag te worden met een
feestelijk tintje!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Margreet van Wijk-Sluyterman

Bereikbaarheid
Centrale Openbare Bibliotheek, Spui 68, 2511 BT, Den Haag. 070 - 353 44 55
Openbaar vervoer
Vanaf de zijingang van Station Den Haag CS loopt u in 5 á 10 minuten (richting centrum) en
vanaf Station Den Haag HS in ongeveer 15 minuten (richting centrum) naar Spui 68
Vanaf Centraal Station:
•tram 2 en 6, RandstadRail 3 en 4 : Halte Spui (tramtunnel)
•tram 9 en 15 : Halte Kalvermarkt-Stadhuis
•tram 16, bus 22 en 24: Halte Centrum
Vanaf station Hollands Spoor:
•tram 1 en 16 : Halte Centrum
•tram 9 en 15 : Halte Kalvermarkt-Stadhuis
Kijk voor actuele informatie op de site van het Haags vervoersbedrijf HTM: www.htm.net
Auto
Volg de borden Centrum/Stadhuis en parkeer in de parkeergarage onder het stadhuis of in de
parkeergarage in de tramtunnel (onder de Grote Marktstraat). Dit is betaald parkeren.

