
JANUSZ KORCZAK PRIJS  2008 
 

UITNODIGING VOOR DE FEESTELIJKE UITREIKING VAN DE 

JANUSZ KORCZAK PRIJS 2008 AAN DE JEUGDBIBLIOTHEEK 

VAN HEERHOGUWAARD OP 20 NOVEMBER 2008. 

 

De Janusz Korczak Stichting en de Jeugdbibliotheek te 

Heerhugowaard nodigen u uit voor het bijwonen van de feestelijke 

uitreiking van de Janusz Korczak Prijs 2008 op 20 november. De dag 

van de rechten van het kind. 

 

De wisselprijs is dit jaar toegekend aan de Jeugdbibliotheek te 

Heerhugowaard. 

 

De uitreiking zal plaatsvinden in het hoofdgebouw in de ontvangsthal 

van de bibliotheek, Parelhof 1a in Heerhugowaard.  

 

     *** 

 

 

 
De Janusz Korczak Stichting kent een twee-jaarlijkse wisselprijs toe aan een 

instelling, organisatie of een groep mensen die in haar/hun werk veel van 

Korczaks ideeën hebben nagestreefd of hebben bereikt. Hun werk wordt 

gekenmerkt door respect voor de rechten, de eigen belevingswereld en de eigen 

inbreng van kinderen. Men geeft op een creatieve en vernieuwende manier vorm 

aan het leven van kinderen 

 

De jury heeft unaniem besloten te adviseren de Janusz Korczak Prijs toe te 

kennen aan de jeugdbibliotheek in Heerhugowaard. De jeugdbibliotheek is met 

de kinderen in de omgeving nauw verbonden en heeft ze betrokken bij het 

denken en ontwerpen van de 'Bibliotheek van de Toekomst'. 
Niet alleen werden hun vragen gesteld over de digitale wereld, wat boeken voor 

hen betekenen, en hoe ze het liefste over hun omgeving willen leren, maar ook 

gingen ze aan de slag om hun antwoorden en ideeën met architecten om te zetten 

in de bouw en inrichting van de nieuwe bibliotheek. (Uit het jury rapport) 

 

 

 

 



Programma 
 
- ontvangst tussen 15.30 – 16.00 uur 
 
- programma van 16.00 – circa 17.30 uur 

 
- opening en welkom door Theo Cappon, voorzitter van de 

Janusz Korczak Stichting  
 
- Marian Koren, voorzitter van de jury, licht de keuze van de 

jury toe 
 
- Interview en presentatie van Biebkidz: kinderen die in de 

bibliotheek activiteiten voor andere kinderen organiseren. 
 
- Slotwoord door Monique Mosch over de bibliotheek van 100 

talenten  in Heerhugowaard 
 
- Informeel samenzijn met een hapje en drankje. 

 
 

      De bibliotheek is te voet te bereiken van NS-station Heerhugowaard ( 15 min.) 

      Routebeschrijving voor de auto, zie www.bibliotheekheerhugowaard.nl 

 

 

 

De jeugdafdeling van de nieuwe bibliotheek in Heerhugowaard is tot stand 

gekomen in samenwerking met kinderen. Het resultaat is een jeugdbibliotheek 

met draaikasten, spannende plekken, veel te zien, te horen en te doen. Kinderen 

worden  uitgenodigd om hun verhalen, kennis en ideeën op allerlei manieren 

terug te brengen naar de bibliotheek ter inspiratie voor andere kinderen 

(bijvoorbeeld door een Prikkelplek).  

Verbondenheid met de buitenwereld, ook letterlijk via de grote raamvlakken en 

uitkijk-punten, en mogelijkheden voor kinderen om aan elkaar iets te kunnen 

presenteren en van elkaar te kunnen leren, zijn andere ideeën, die kinderen, tot 

hun groot genoegen terug zagen in de opzet en vormgeving van de 

Jeugdbibliotheek. 

 


