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1 TOEKENNINGSKATEGORIEË EN TOEKENNINGS IN ELKE 
KATEGORIE  

Kuns en Kultuur 

1. Beste bydrae tot die visuele kunste, insluitend Openbare Kuns  
  

2. Beste bydrae tot uitvoerende kunste: Dans  
  

3. Beste bydrae tot uitvoerende kunste: Drama.  
  

4. Beste bydrae tot uitvoerende kunste: Musiek  
  

5. Beste bydrae tot literêre kunste (insluitend digkuns, prosa, toneel)  
  

6. Beste bydrae tot kunsvlyt  

  

7. Beste bydrae tot kultuur  
  

8. Beste bydrae tot gestremdheid in die visuele, uitvoerende en 
literêre kunste 

 

  
9. Beste projek vir die bewaring en bevordering van ’n inheemse 

kunsvorm 
 

Taal 

1. Neville Alexander-toekenning vir die  Bevordering van Veeltaligheid 
vir die beste bydrae tot die bevordering van meertaligheid. 

 

  
2. Beste projek vir die bevordering van Suid-Afrikaanse Gebaretaal  of 

die gemarginaliseerde inheemse tale van die Wes-Kaap. 
 

  
3. Beste bydrae vir taalontwikkeling.   

Erfenis 

1. Beste Erfenisprojek gedurende die tydperk.  
  

2. Beste erfenis-impakassessering of Erfenisverslag gedurende die 
tydperk. 

 

   
  

3. Mees aktiewe en objektiewe bewaringsliggaam of munisipaliteit 
van die jaar. 
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Geografiese Name 

1. Beste bydrae tot die standaardisering en/of openbare bewustheid 
van Geografiese Name in die Wes-Kaap.  

 

   

Museums 

1. Beste museum van die jaar  
  

2. Beste nuwe museumprojek  
  

3. Museumvrywilliger van die jaar  

Biblioteke 

1. Beste openbare biblioteek: Jeugdienste  
  

2. Beste openbare biblioteek: Kinderdienste  

  

3. Beste klein openbare biblioteek (1 tot 3 personeellede)  

  

4. Beste medium openbare biblioteek (4 tot 8 personeellede)  

  

5. Beste groot openbare biblioteek (9 of meer personeellede)  

Argief 

1. Bydrae tot die bemarking van argiefdienste en –hulpbronne  
  

2. Mees aktiewe rekordbestuurder van die jaar  

Minister se Spesiale Toekennings 

1. Uitsonderlike prestasie van vroue op die Kuns en Kultuur-, Taal-, 
Erfenis-, Geografiese Name-, Museum-, Biblioteek- of Argiefgebiede.  

 

   
  

2. Uitsonderlike prestasie van jeug op die Kuns en Kultuur-, Taal-, 
Erfenis-, Geografiese Name-, Museum-, Biblioteek- of Argiefgebiede.  

 

   
  

3. Lewensprestasie op die Kuns en Kultuur-, Taal-, Erfenis-, Geografiese 
Name-, Museum-, Biblioteek- of Argiefgebiede.  

 

   
  

4. Nasionale en internasionale bydrae op die Kuns en Kultuur-, Taal-, 
Erfenis-, Geografiese Name-, Museum-, Biblioteek- of Argiefgebiede.  
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2 INDIEN VAN ’N BENOEMING 

2.1 Agtergrond 
Die Departement van Kultuursake en Sport wil graag erkenning verleen aan 
buitengewone prestasies en bydraes op die kuns- en kultuur-, taal-, erfenis-, 
geografiese name-, museum-, biblioteek- of argiefgebiede in die Wes-Kaap vir die 
2013/14 boekjaar (1 September 2013 tot 31 Augustus 2014.)    
Hierdie toekennings kan toegeken word aan individue, organisasie en groepe wie se 
werk in gemeenskappe in die provinsie’n verskil gemaak het. Hierdie toekennings 
dien as verering van diegene wie se werk ’n bydrae lewer tot die verstewiging van 
die platform waarop die Wes-Kaap haarself as die kreatiewe sentrum van die nasie 
kan posisioneer.  

2.2 Kwalifisering vir benoeming 
Benoemdes moet in die Wes-Kaap woon. Daarby word die volgende riglyne deur 
die toekenningsbeoordelingspaneel oorweeg wanneer hulle oor benoemings 
besluit:  

• die mate waartoe die benoemde tot die ontwikkelingsbehoeftes van die 
gemeenskap toegewyd is.  

• die mate waartoe die benoemde oor uitgebreide kennis van, of ervaring in, 
die kuns en kultuur-, taal-, erfenis-, geografiese name-, museum-, biblioteek- 
of argiefgebiede in die Wes-Kaap beskik.  

• die mate waartoe die benoemde op die kuns en  
kultuur-, taal-, erfenis-, geografiese name-, museum-, biblioteek- of 
argiefgebiede in die Wes-Kaap’n leidende rol speel;   

• die mate waartoe die benoemde tot die opheffing en bevordering van die 
kuns en kultuur-, taal-, erfenis-, geografiese name-, museum-, biblioteek- of 
argiefgebiede in die Wes-Kaap’n bydrae gelewer het; en 

• die mate waartoe die benoemde ’n invloed op nasiebou, jeugontwikkeling 
en vrouebemagtiging op die kuns en kultuur-, taal-, erfenis-, geografiese 
name-, museum-, biblioteek- of argiefgebiede in die Wes-Kaap kon uitoefen.    

• die werk in die 2013/2014 boekjaar (vir die periode 1 September 2013 tot 31 
Augustus 2014).  

2.3 Benoemingsvereistes 
1. Toekenningsbenoemings moet op die vorm aan die einde van hierdie 

dokument gemaak word.  
2. Elke toekenningsbenoeming moet op ’n aparte vorm ingedien word.  
3. Elke toekenningsbenoeming moet van ’n eenbladsy-motivering en bewys 

van die werk waarvoor die benoeming gemaak is, vergesel word.  
4. Toekenningsbenoemings moet nie later as 24 Oktober 2014 deur die 

Departement ontvang word nie.  
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2.4 Beoordeling van toekennings 
1. ’n Paneel van deskundiges sal elke benoeming evalueer en hul aanbevelings 

doen.  
2. Die Departement sal wenners vroegtydig in kennis stel.   
3. ’n Toekenningseremonie waar die wenners in die openbaar aangekondig 

word, word gehou.  
4. Geen dokumentasie word terugbesorg nie.  
5. Die besluit van die keuringspaneel is finaal en daar sal geen bespreking of 

korrespondensie gevoer word nie.   

2.5 Voorlegging van benoemings  
PER POS:  PERSOONLIKE AFLEWERING: 
Xolisa Tshongolo  
Departement van Kultuursake en Sport 
Privaatsak X9067 
Kaapstad 
8000 
  

 Xolisa Tshongolo 
Departement van Kultuursake en Sport  
1ste Vloer, Protea Assuransiegebou, 
Groentemarkplein 
Kaapstad 

FAKS:  e-pos: 
021 483 9675/ 086 233 8208  xolisa.tshongolo@westerncape.gov.za 

2.6 Navrae 
Navrae moet gerig word aan:  

Xolisa Tshongolo 
Tel.:  021 483 9869 
Faks:  021 483 9675/ 086 233 8208 
e-pos:  xolisa.tshongolo@westerncape.gov.za  

  

mailto:xolisa.tshongolo@westerncape.gov.za
mailto:xolisa.tshongolo@westerncape.gov.za
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3 KRITERIA VIR TOEKENNINGS 

3.1 Kuns en Kultuur 
Die beoordelingspaneel neem die volgende riglyne in aanmerking wanneer 
toekenningsbenoemings oorweeg word:  

• Gemeenskapsimpak – die mate waartoe die benoemde meetbare, tasbare 
resultate van sosiale inklusiwiteit, verhoogde bewustheid en ’n integrasie van 
die kunste en aktiwiteite getoon het. 

• Innovering – die mate waartoe die benoemde innoverend en skeppend was 
met sy of haar benadering tot die betrokke kunsvorm.  

• Talentidentifikasie – die mate waartoe die benoemde talent in die genre 
geïdentifiseer het.  

• Teiken van hoë prioriteit fokusgebiede – die mate waartoe die benoemde 
die volgende aspekte aangespreek het: 

o werkskepping; 
o jeug onder sosiale druk; 
o oordrag van vaardighede; 
o opleiding; of 
o gehoorontwikkeling in ’n genre. 

• Jeugontwikkeling – die mate waartoe die benoemde met jong kunstenaars 
en/of jong gehore in die genre met ’n opvoedkundige en ontwikkelingsdoel 
werk  

• Tegniese en skeppende aspekte – die mate waartoe die benoemde die 
tegniese en die skeppende aspekte van ’n genre aangespreek het.  

1.  Bydrae tot visuele kunste 
Benoemings word verwelkom van kunstenaars in die Wes-Kaap wat deur die media 
van skilder, beeldhouwerk, grafika, kunsvlyt, fotografie, film en video’n 
betekenisvolle bydrae lewer.  Oorsigte en ontwikkelingsprojekte en uitstallings wat 
groot en diverse gehore gelok het, kan ook vir hierdie toekenning benoem word.  

2.   Bydrae tot uitvoerende kunste: Dans  
Benoemings word verwelkom van kunstenaars of organisasies in die Wes-Kaap wat 
’n betekenisvolle bydrae tot die dissiplines van ballet, tradisionele, moderne en 
eietydse dans gemaak het. Moontlike voorbeelde sluit in choreografie, formele 
artikulasie, gewilde projekte, ontwikkelingsprojekte, dansfusie-projekte en jeugdans- 
opleidingsprogramme.   

3.  Bydrae tot uitvoerende kunste: Drama  
Benoemings word verwelkom van kunstenaars of organisasies in die Wes-Kaap wat 
’n betekenisvolle bydrae tot drama lewer. Moontlike voorbeelde sluit in: dramas 
geskryf en opgevoer; optrede met poësie, mimiek, formele of gewilde werk; en 
drama-ontwikkelingsprojekte. Benoemde organisasies moet’n bewese 
werksgeskiedenis van ten minste twee jaar in die ontwikkeling van dramaproduksies 
hê.  Die beoordelingspaneel sal die mate waartoe benoemdes tot die opheffing 
van vroue, jeug en mense met gestremdhede bygedra het, in ag neem.  
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4.  Bydrae tot uitvoerende kunste: Musiek 
In ooreenstemming met die Departement se spesieke klem op ontwikkelingskore 
(koorsang, inheems, pop en eietyds) tydens die huidige boekjaar, word benoemings 
van ontwikkelingskore wat ’n betekenisvolle bydrae tot hierdie musiekvorm in die 
Wes-Kaap gemaak het, verwelkom. Om in aanmerking te kom vir benoeming, moet 
’n koor reeds vir twee jaar bestaan. Die beoordelingspaneel sal onder andere die 
gehalte van die kooruitvoering en die mate waartoe dit jeugopleidingsprogramme 
aanbied vir dirigering, stemopleiding en die lees van musieknote, in aanmerking 
neem.    

5.  Bydrae tot literêre kunste   
Benoemings van mense of organisasies in die Wes-Kaap wat ’n betekenisvolle 
bydrae lewer tot die literêre kunste, waaronder draaiboekskryf, gedigte, fiksie, nie-
fiksie en literêre publikasies word verwelkom.   

6.  Bydrae tot kunsvlyt 
Benoemings van talentvolle en opkomende kunsvlytwerkers en mode-ontwerpers in 
die Wes-Kaap wat presteer het in hulle dissipline en ’n betekenisvolle bydrae tot die 
gebied lewer, word verwelkom. Moontlike benoemdes sluit in mense wat ’n 
kunsvlytproduk ontwikkel het, ’n kunsvlytorganisasie bestuur of ’n kunsvlyt-
entrepeneur is.  

 

7. Bydrae tot kultuur 
Benoemings word verwelkom van mense wat ’n betekenisvolle bydrae tot 
kultuuraktiwiteite in die Wes-Kaap lewer. Moontlike benoemdes behoort ook ’n 
betekenisvolle rol met betrekking tot Afrika-tradisies te speel.  

 

8.  Gestremdheid in Kunste 
Benoemings word verwelkom van kunstenaars of organisasies in die Wes-Kaap wat 
in enige kuns- of kultuurgenre ’n betekenisvolle bydrae met betrekking tot mense 
met gestremdhede gelewer het.   

9.  Bewaring en bevordering van ’n inheemse kunsvorm  
Benoemings word verwelkom van mense of organisasies wat ’n betekenisvolle 
bydrae tot ’n inheemse kunsvorm in die Wes-Kaap, bv. inheemse musiek, inheemse 
dans of inheemse musiekinstrumente lewer. 

3.2 Taal 
1. Neville Alexander-toekenning vir die bevordering van veeltaligheid 
Benoemings word verwelkom van mense of organisasies wat ’n betekenisvolle 
bydrae lewer tot die verbetering van kommunikasie tussen die verskillende 
taalgemeenskappe in die Wes-Kaap, naamlik Afrikaans, Engels en isiXhosa.  
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2. Bevordering van Suid-Afrikaanse Gebaretaal of gemarginaliseerde 
inheemse tale van die Wes-Kaap.  

Benoemings word verwelkom van mense of organisasies wat ’n betekenisvolle 
bydrae tot die ontwikkeling of verhoging van bewustheid oor gemarginaliseerde 
inheemse tale (nie-amptelike tale), waaronder Suid-Afrikaanse Gebaretaal, lewer.  

3. Bydrae tot taalontwikkeling 
Benoemings word ingewag van mense of organisasies wat ’n betekenisvolle bydrae 
tot die ontwikkeling van een van die amptelike tale van die Wes-Kaap lewer. 
Moontlike voorbeelde van projekte en aktiwiteite sluit in terminologie-ontwikkeling, 
taalstandaardisering en navorsing. 

3.3 Erfenis 
1. Beste Erfenisprojek ingedien gedurende die tydperk.  

2. Beste erfenisimpakassessering van die Jaar 
Benoemings word verwelkom van die beste erfenisverslag met betrekking tot 
duidelikheid, objektiwiteit, navorsingsgehalte, goeie metodologie en betroubare 
dokumentasie gedurende die periode 1 September 2013 to 31 Augustus 2014 
ontvang. Die benoeming moet gemotiveer wees en moet waar toepaslik, visuele en 
ander dokumentasie as getuienis bevat.   

3. Die mees aktiewe en objektiewe bewaringsliggaam of munisipaliteit 
van die jaar  

Benoemings word verwelkom van die mees objektiewe en goedoorwoë 
erfenisbewaringskommentaar versprei in die periode 1 September 2013 tot 31 
Augustus 2014.  Die benoeming moet gemotiveer wees en moet waar toepaslik, 
visuele en ander dokumentasie as getuienis bevat.  

3.4 Geografiese Name 
1. Beste bydrae tot die standaardisering en/of openbare bewustheid van 

geografiese name in die Wes-Kaap  
Benoemings word verwelkom van betekenisvolle bydraes tot die standaardisering 
en openbare bewustheid van geografiese name in die Wes-Kaap. Die benoeming 
moet gemotiveer wees en waar toepaslik, moet visuele en ander dokumentasie as 
getuienis ingesluit word.  

3.5 Museums 
1. Beste Museum van die Jaar 
Benoemings word verwelkom vir die Beste Museum van die Jaar-toekenning. 
Moontlike benoemdes sluit in museums wat gedurende die 2013/14 kalenderjaar:  

• ’n omvattende program van modernisering, uitbreiding, herorganisasie of 
herinterpretasie voltooi het;  
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• betekenisvolle verbeterings aangebring het deur toegang tot, die gebruik 
van en/of die interpretasie van versamelings te verbeter, óf deur middel van 
stoorfasiliteite, uitstallings óf deur opvoedkundige / uitreik-aktiwiteite en 
geassosieerde inligting; en  

• betekenisvolle vooruitgang gemaak het met die aanspreek van wanbalanse 
in die omvang van en die aard van die versameling.  

Terwyl benoemings spesifieke projekte of inisiatiewe onderneem en voltooi 
gedurende die 2013/14-kalenderjaar, moet beklemtoon, is dit belangrik dat 
prestasies in die museum se werk as geheel gekontekstualiseer word. 

Die toekenningsbeoordelingspaneel neem die volgende riglyne in ag wanneer daar 
besluit word:  

• die omvang waartoe die museum ’n bewese werksgeskiedenis van 
verbeelding, innovering en uitmuntendheid het, veral met betrekking tot alle 
werk tydens die 2013/14-kalenderjaar onderneem;   

• die omvang waartoe die museum se onderneming en innovering moontlik ’n 
betekenisvolle invloed op die provinsiale en nasionale museumgemeenskap 
kan hê;   

• die omvang van die museum se kapasiteit om wyer openbare waardering 
van die rol van museums te bevorder;  

• die mate waartoe die museum geleenthede vir ouer- en kind-interaksie 
voorsien;  

• die mate waartoe die museum vir die jeug interessant is;  
• die mate waartoe die museum duidelik die steun en entoesiasme van haar 

besoekers en gebruikers gewen het;  
• die mate waartoe die museum ’n aantal metodes aanwend om inligting oor 

en intellektuele toegang tot haar hulpbronne te verleen; 
• die mate waartoe die museum ’n leidende opvoedkundige hulpbron en 

toeriste-aantrekkingskrag is;  
• die mate waartoe die museum hoëgehalte besoekersdienste in toepaslike 

lokale aanbied;  
• die mate waartoe die museum ’n toonbeeld van sorgvuldige bemarking, 

bestuur en finansiële bestuur is;   
• die mate waartoe die museum deur die aanspreek van opvoedkundige, 

sosiale, ekonomiese of omgewingsake’n maatskaplike verantwoordelikheidsin 
toon;  

• die mate waartoe die museum doeltreffend van beskikbare hulpbronne 
(befondsing, personeel en ruimte) gebruik maak; en  

• die mate waartoe die museum die professionele groei van haar personeel en 
bestaande etiese standaarde en praktyke bevorder.  

2. Beste nuwe museumprojek 
Benoemings word verwelkom vir die beste nuwe museumprojek wat gedurende die 
2013/14-kalenderjaar:  

• nuwe inligting, nuwe perspektiewe of nuwe insigte oor ’n bestaande 
versameling of tema aangebied het, of bestaande kennis / versamelings op 
’n nuwe manier aangebied het;   

• ’n uitsonderlike bydrae tot die bevordering van openbare toegang gemaak 
het;  

• ’n interaktiewe en oorspronklike opvoedkundige hulpbron voorsien het;  
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• interaktief op fisiese, intellektuele en emosionele vlakke was;  
• op vernuwende wyse van media, materiaal en ander ontwerperselemente 

gebruik gemaak het;  
• op ’n konstruktiewe wyse indrukwekkend was en reaksies uitgelok het wat as 

transformerende ervarings beskryf kan word.   

3. Museumvrywilliger van die Jaar 
Benoemings word verwelkom van individue of groepe wat tot die ondersteuning en 
bevordering van die doelwitte van ’n museum’n betekenisvolle vrywillige bydrae 
gelewer het deur:   

• as vrywilligergidse te dien; of  
• “agter die skerms” kuratoriese, opvoedkundige of biblioteekfunksies te vervul; 

of  
• bystand met spesiale geleenthede en fondsinsamelingsaktiwiteite te verleen.  

Museumbeheerliggaamslede kan benoem word indien hulle dienste aan die 
museum die gewone verantwoordelikhede van ’n beheerliggaamslid oorskry het.  

3.6 Biblioteke 
1. Beste openbare biblioteek: Kinderdienste 

Die Departement wil erkenning verleen aan ’n openbare biblioteek wat 
uitnemendheid getoon het met die bemarking, bevordering en 
uitreikaktiwiteite in die Wes-Kaap en wie se werk ’n verskil in ’n gemeenskap in 
die Wes-Kaap gemaak het.  
 
Die Departement verwelkom dit dat openbare biblioteke hulself benoem en 
daarby ’n voorstel in te dien hoekom hulle dink dat hulle biblioteek die Beste 
Kinderdienste Openbare Biblioteek in die Wes-Kaap is. 
 
Vereistes 
 

• Elke benoeming moet deur ’n geskrewe dokument (ongeveer een bladsy) 
vergesel word waarin gemotiveer word waarom hierdie biblioteek die 
toekenning vir die Beste Openbare Biblioteek: Kinderdienste in die Wes-Kaap 
moet verwerf.   
 

Motivering 
 

Die openbare biblioteek se geskrewe motivering moet van ’n portfolio vergesel 
word, waarin die volgende verstrek word:  

• Neem kennis dat kinders betrekking het op die ouderdomme 0 tot 12 jaar. 
• ’n Geskrewe verduideliking waarin die program(me) of projekte beskryf word, 

waaronder die doelwitte, beplanning en uitvoering, struikelblokke en 
uitdagings teëgekom, die hulpbronne wat gebruik is en die resultate wat 
behaal is. Die beskrywing moet op die innovering, verbeeldingryke of spesiale 
aard van die projek klem lê. 
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• Wie anders was betrokke – in watter mate is vennootskappe of gesamentlike 
werksgroepe met departemente in die regering, organisasies van buite en 
groepe in die gemeenskap gesmee?  

• Wat was die impak op die gemeenskap en wat was die resultate en 
gevolglike uitkomste?  

• Hoe volhoubaar was die projek en in watter mate het die gemeenskap 
eienaarskap van die biblioteek oorgeneem?  

• Ondersteunende materiaal soos brosjures, getuigskrifte, koerantuitknipsels, 
strooibiljette en foto’s.   
 
Kriteria vir programme en of projekte 
 

• Innoverende en verbeeldingryke programme, projekte en geleenthede word 
in openbare biblioteke in die Wes-Kaap aangebied en die toekenning gee 
erkenning aan en vereer openbare biblioteke vir hul kreatiwiteit en passie. 
Programme en projekte, waaronder die bevordering, uitbreiding of uitreik-
aksie van openbare biblioteekdienste in die gemeenskap, en ook waar dit 
nie voorheen bestaan het nie, of wat ontstaan het as ’n respons op 
gemeenskapsbehoeftes, sal oorweeg word.  
 
Kriteria is as volg:  
 

• Interne oriëntasie/boekopvoeding aan kinders 
• Biblioteekprogramme, programme en geleenthede gerig op kinders  
• Blootstelling van jeug ten opsigte van tegnologie, bv. gratis toegang tot die 

internet  
• Werksessies vir die jeug ten opsigte van deurslaggewende en aktuele sake  
• Film, DVD en videovertonings wat deurslaggewende sake aanspreek en op 

kinders gerig is  
• Bemarking van die biblioteek by skole op verskillende vlakke  
• Biblioteekdienste gerig op kinders  
• Biblioteekhulpbronne gerig op kinders  
• Biblioteekdienste en hulpbronne vir gestremde kinders ( visueel, fisies en/of 

gehoorgestremd) 
 

2. Beste Openbare Biblioteek: Jeugdienste 
Die Departement wil erkenning gee aan ’n openbare biblioteek wat uitnemendheid 
in bemarking, bevordering en uitreikaktiwiteite in die Wes-Kaap getoon het en wie 
se werk ’n verskil in ’n Wes-Kaapse gemeenskap gemaak het.  

Die Departement verwelkom benoemings van openbare biblioteke deur hulself en 
om ’n voorstel in te dien waarom hulle dink dat hulle biblioteek die toekenning van 
die Beste Jeugdienste Openbare Biblioteek in die Wes-Kaap verdien.   
 

Vereistes 
• Elke benoeming moet vergesel word van ’n geskrewe motivering (ongeveer 1 

bladsy) waarom u dink u biblioteek moet die toekenning vir die Beste 
Jeugdienste Openbare Biblioteek in die Wes-Kaap ontvang.   
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Motivering 
Die openbare biblioteek se geskrewe motivering moet vergesel word van ’n 
portfolio, wat die volgende moet insluit:  

• Let asseblief daarop dat jeug sluit die ouderdomme 13 tot 21 jaar in.  

• ’n Geskrewe verduideliking waarin die program(me) of projekte beskryf word, 
waaronder die doelwitte, beplanning en uitvoering, struikelblokke en 
uitdagings teëgekom, die hulpbronne benut en die resultate behaal. Die 
beskrywing moet ook die innoverende, verbeeldingryke of spesiale aard van 
die projek beklemtoon.  

• Wie anders was betrokke – tot watter mate is vennootskappe of gesamentlike 
werksgroepe gevorm met departemente in die regering, organisasies van 
buite en groepe in die gemeenskap?   

• Wat was die impak op die gemeenskap en wat was die resultate en 
gevolglike uitkomste?  

• Hoe volhoubaar was die projek en in watter mate het die gemeenskap 
eienaarskap van die biblioteek oorgeneem?  

• Ondersteunende materiaal soos brosjures, getuigskrifte, koerantuitknipsels, 
strooibiljette en foto’s (hierdie dokumentasie word nie terugbesorg nie).   

 

Kriteria vir programme of projekte 
Innoverende en verbeeldingryke programme, projekte en geleenthede word in 
openbare biblioteke in die Wes-Kaap aangebied en die toekenning het ten doel 
om erkenning te verleen aan openbare biblioteke en hul te vereer vir hul kreatiwiteit 
en passie. Biblioteke se programme en projekte, waaronder die bevordering, 
uitbreiding of uitreikaktiwiteite van die openbare biblioteekdienste in die 
gemeenskap en waar dit nie voorheen bestaan het nie, of ’n respons was op 
gemeenskapsbehoeftes, sal ook oorweeg word.  

 

Kriteria is as volg:  
• Interne oriëntasie/boekopvoeding aan die jeug 

• Biblioteekprogramme, projekte en geleenthede gemik op die jeug  

• Blootstelling van die jeug ten opsigte van tegnologie, bv. gratis toegang tot 
die internet  

• Werksessies vir die jeug ten opsigte van deurslaggewende en aktuele sake  

• Tentoonstellings en uitstallings gemik op die jeug in die aanspreek van 
deurslaggewende sake  

• Film-, DVD- en videovertonings gemik op die jeug in die aanspreek van 
deurslaggewende sake 

• Bemarking van die biblioteek by skole op verskillende vlakke  

• Biblioteekdienste gemik op die jeug 

• Biblioteekhulpbronne gemik op die jeug  
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• Biblioteekdienste en hulpbronne vir die gestremde jeug (visuele, fisiese en/of 
gehoorgestremdheid) 

 

3. Beste klein openbare biblioteek (1 tot 3 personeellede) 
 
Die Departement wil erkenning verleen aan ’n openbare biblioteek wat 
uitnemendheid getoon het ten opsigte van bemarking, bevordering en 
uitreikaktiwiteite in die Wes-Kaap en wie se werk ’n verskil gemaak het in ’n 
gemeenskap in die Wes-Kaap.   
 
Die Departement verwelkom dit dat openbare biblioteke hulself benoem en ’n 
voorstel indien hoekom hulle daarvan oortuig is dat hulle biblioteek die Beste 
Klein Openbare Biblioteek in die Wes-Kaap is.    
 
Aantal personeellede: …………………………………………………………………………. 
 
Vereistes 
 
• Elke benoeming moet vergesel word van ’n geskrewe motivering (ongeveer 1 

bladsy) waarom u voel u biblioteek moet die toekenning as Openbare 
Biblioteek van die Jaar verwerf.  

 
Motivering 
 
Die openbare biblioteek se geskrewe motivering moet vergesel word van ’n 
portfolio, wat moet insluit: 

• ’n Geskrewe verduideliking wat die program(me) of projekte beskryf, 
waaronder die doelwitte, beplanning en uitvoering, struikelblokke en 
uitdagings teëgekom, die hulpbronne benut en die resultate behaal. Die 
beskrywing moet ook die innoverende, verbeeldingryke of spesiale aard 
van die projek beklemtoon.   

• Wie anders was betrokke – in watter mate is vennootskappe of 
gesamentlike werksgroepe met departemente in die regering, 
organisasies van buite en groepe in die gemeenskap gesluit?  

• Wat was die impak op die gemeenskap en wat is die resultate en 
gevolglike uitkomste?  

• Hoe volhoubaar was die projek en in watter mate het die gemeenskap 
eienaarskap van die biblioteek oorgeneem?   

• Ondersteunende materiaal soos brosjures, getuigskrifte, koerantuitknipsels, 
strooibiljette en foto’s (hierdie dokumentasie word nie terugbesorg nie).   

 
 
Kriteria vir programme of projekte  
 
Innoverende en verbeeldingryke programme, projekte en geleenthede word in 
openbare biblioteke in die Wes-Kaap aangebied en die toekenning het ten doel 
om openbare biblioteke te erken en vir hul kreatiwiteit en passie te vereer. 
Programme en projekte wat die bevordering, uitbreiding of uitreikaktiwiteite van 
openbare biblioteekdienste in die gemeenskap, en ook waar dit nie voorheen 
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bestaan het nie, of gevestig is as respons tot gemeenskapsbehoeftes, insluit, sal 
oorweeg word.   
 
Kriteria is as volg:  
• Bemarking van die biblioteek vir alle ouderdomsgroepe  
• Biblioteekprogramme 
• Biblioteekprojekte 
• Biblioteekdienste aan die gemeenskap  
• Biblioteekhulpbronne    
• Geletterdheidsprogramme   
• Gemeenskapsuitreikprogramme op alle ouderdomsvlakke  
• Tentoonstellings en uitstallings   
• Film-, DVD- en videovertonings 
 

4. Beste Medium Openbare Biblioteek (4 tot 8 personeellede)  
Die Departement wil erkenning verleen aan ’n openbare biblioteek wat 
uitnemendheid getoon het in die bemarking, bevordering en uitreikaktiwiteite in 
die Wes-Kaap en wie se werk in ’n Wes-Kaapse gemeenskap ’n verskil gemaak 
het.  
 
Die Departement verwelkom dit dat openbare biblioteke hulself benoem en ’n 
voorstel indien waarom hulle oortuig is dat hulle biblioteek die toekenning moet 
ontvang van die Beste Medium Openbare Biblioteek in die Wes-Kaap.  
 
Aantal personeel:…………………………………………………………………………… 
 
Vereistes 
 
• Elke benoeming moet vergesel word van ’n geskrewe motivering (ongeveer 1 

bladsy) waarom u voel u biblioteek moet die toekenning ontvang as die 
Openbare Biblioteek van die Jaar.  

 
Motivering 
 
Die openbare biblioteek se geskrewe motivering moet vergesel wees van ’n 
portfolio, waarin die volgende moet verskyn:  

• ’n Geskrewe verduideliking wat die program(me) of projekte beskryf, 
waaronder die doelwitte, beplanning en uitvoering, struikelblokke en 
uitdagings teëgekom, die hulpbronne benut en die resultate behaal. Die 
beskrywing moet ook die innoverende, verbeeldingryke of spesiale aard 
van die projek beklemtoon.   

• Wie anders was betrokke – in watter mate is vennootskappe of 
gesamentlike werksgroepe met departemente in die regering, 
organisasies van buite en groepe in die gemeenskap gesluit?  

• Wat was die impak op die gemeenskap en wat is die resultate en 
gevolglike uitkomste? 

• Hoe volhoubaar was die projek en in watter mate het die gemeenskap 
eienaarskap van die biblioteek oorgeneem?   

• Ondersteunende materiaal soos brosjures, getuigskrifte, koerantuitknipsels, 
strooibiljette en foto’s (hierdie dokumentasie word nie terugbesorg nie).   
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Kriteria vir programme of projekte  
 

Innoverende en verbeeldingryke programme, projekte en geleenthede word 
in openbare biblioteke in die Wes-Kaap aangebied en die toekenning het 
ten doel om openbare biblioteke te erken en vir hul kreatiwiteit en passie te 
vereer. Programme en projekte wat die bevordering, uitbreiding of 
uitreikaktiwiteite van openbare biblioteekdienste in die gemeenskap, en ook 
waar dit nie voorheen bestaan het nie, of gevestig is as respons tot 
gemeenskapsbehoeftes, insluit, sal oorweeg word.   

 
Kriteria is as volg:  

• Bemarking van die biblioteek vir alle ouderdomsgroepe  
• Biblioteekprogramme 
• Biblioteekprojekte 
• Biblioteekdienste aan die gemeenskap  
• Biblioteekhulpbronne    
• Geletterdheidsprogramme   
• Gemeenskapsuitreikprogramme op alle ouderdomsvlakke  
• Tentoonstellings en uitstallings   
• Film-, DVD- en videovertonings 
 

5. Beste Groot Openbare Biblioteek (meer as 9 personeellede) 
Die Departement wil erkenning verleen aan ’n openbare biblioteek wat 
uitnemendheid getoon het in die bemarking, bevordering en uitreikaktiwiteite 
in die Wes-Kaap en wie se werk in ’n Wes-Kaapse gemeenskap ’n verskil 
gemaak het.  

 
Die Departement verwelkom dit dat openbare biblioteke hulself benoem en  
’n voorstel indien waarom hulle oortuig is dat hulle biblioteek die toekenning 
vir die Beste Groot Openbare Biblioteek in die Wes-Kaap moet ontvang.  

 
Aantal personeellede:………………………………………………………………… 
 

Vereistes 
 

• Elke benoeming moet vergesel word van ’n geskrewe motivering (ongeveer 1 
bladsy) waarom u voel u biblioteek moet die toekenning as Beste Groot 
Openbare Biblioteek van die Jaar verwerf.  
 
Motivering 
 
Die openbare biblioteek se geskrewe motivering moet van ’n portfolio 
vergesel word, wat moet insluit: 
• ’n Geskrewe verduideliking wat die program(me) of projekte beskryf, 

waaronder die doelwitte, beplanning en uitvoering, struikelblokke en 
uitdagings teëgekom, die hulpbronne benut en die resultate behaal. Die 
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beskrywing moet ook die innoverende, verbeeldingryke of spesiale aard 
van die projek beklemtoon.   

• Wie anders was betrokke – in watter mate is vennootskappe of 
gesamentlike werksgroepe met departemente in die regering, 
organisasies van buite en groepe in die gemeenskap gesluit?  

• Wat was die impak op die gemeenskap en wat is die resultate en 
gevolglike uitkomste?  

• Hoe volhoubaar was die projek en in watter mate het die gemeenskap 
eienaarskap van die biblioteek oorgeneem?   

• Ondersteunende materiaal soos brosjures, getuigskrifte, koerantuitknipsels, 
strooibiljette en foto’s (hierdie dokumentasie word nie terugbesorg nie).   

 
 
 
 
 
Kriteria vir programme of projekte  
 
Innoverende en verbeeldingryke programme, projekte en geleenthede word 
in openbare biblioteke in die Wes-Kaap aangebied en die toekenning het 
ten doel om openbare biblioteke te erken en vir hul kreatiwiteit en passie te 
vereer. Programme en projekte wat die bevordering, uitbreiding of 
uitreikaktiwiteite van openbare biblioteekdienste in die gemeenskap, en ook 
waar dit nie voorheen bestaan het nie, of gevestig is as respons tot 
gemeenskapsbehoeftes, insluit, sal oorweeg word.   
 
Kriteria is as volg:  

• Bemarking van die biblioteek vir alle ouderdomsgroepe  
• Biblioteekprogramme 
• Biblioteekprojekte 
• Biblioteekdienste aan die gemeenskap  
• Biblioteekhulpbronne    
• Geletterdheidsprogramme   
• Gemeenskapsuitreikprogramme op alle ouderdomsvlakke  
• Tentoonstellings en uitstallings   
• Film-, DVD- en videovertonings 
 

3.7 Argiewe 
1.  Bydrae tot die bemarking van argiefdienste en -hulpbronne  
Die beoordelingspaneel sal die volgende in oorweging neem wanneer benoemings 
geassesseer word:  

• Die mate waartoe die benoemde aktief betrokke was in 
navorsingsprogamme om bydraes te lewer tot gepubliseerde artikels, boeke, 
verslae en reëlings van groepbesoeke aan die leeskamer;  

• Die mate waartoe die benoemde bydrae gelewer het tot volhoubare 
pogings om bewustheid aangaande die Argiefdienste onder diverse 
gemeenskapsgroepe en gemarginaliseerde groepe in die gemeenskap te 
verhoog;  



Kontak: Mnr. Xolisa Tshongolo. Tel. 021 483 9869, e-pos: xolisa.tshongolo@westerncape.gov.za of webwerf: 
www.westerncape.gov.za/cas  
 

• Die mate waartoe die benoemde ’n bydrae gelewer het tot die blootstelling 
aan argivale rekords van die jeug om kennis oor die verlede uit te brei; en   

• Die mate waartoe die benoemde  aan die bevordering van 
bewaringsprogramme deelgeneem het.  

2.  Mees aktiewe rekordbestuurder van die Jaar  
Benoemings word verwelkom vir die mees aktiewe rekordbestuurder van die jaar. 
Die beoordelingspaneel sal die volgende in oorweging neem wanneer benoemings 
geassesseer word:  

• Die mate waartoe die benoemde tot die bevordering van die 
rekordhoudingsamp bygedra het;  

• Die mate waartoe die benoemde tot volhoubare ontwikkelingsprogramme 
bygedra het om rekordbestuursvaardighede te verbeter;  

• Die mate waartoe die benoemde doelmatige klassifikasiestelsels in stand 
gehou het om inligting te herwin;  

• Die mate waartoe die benoemde van sistematiese wegdoeningsprogramme 
gebruik gemaak het om nie-blywende rekords te vernietig en om rekords met 
duursame waarde te argiveer; en  

• Die mate waartoe die benoemde op innoverende wyse van elektroniese 
media gebruik gemaak het om inligtingsbestuur te bevorder.  

3.8 Minister se Spesiale Toekennings 
1. Uitsonderlike Prestasie van Vroue op die Kuns en Kultuur-, Taal-, Erfenis-, 

Geografiese Name-, Museum-, Biblioteek- of Argiefgebiede  

2. Uitsonderlike Prestasie van Jeug op die Kuns en Kultuur-, Taal-, Erfenis-, 
Geografiese Name-, Museum-, Biblioteek- of Argiefgebiede  

3. Lewensprestasie op die Kuns en Kultuur-, Taal-, Erfenis-, Geografiese Name-, 
Museum-, Biblioteek- of Argiefgebiede  

4.  Nasionale en internasionale bydrae op die Kuns en Kultuur-, Taal-, Erfenis-, 
Geografiese Name-, Museum-, Biblioteek- of Argiefgebiede. 
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