
De bibliotheek zet een activiteit op 
rond wereldburgerschap

Waarom deze uitdaging? 
De openbare bibliotheek speelt een belangrijke rol in je gemeente. Zowel wat betreft het 
 realiseren van kennis- en cultuuroverdracht als het stimuleren van gemeenschapsvorming. Het 
aanbieden en het ontsluiten van een ruim aanbod fysieke en digitale informatie is een kerntaak. 
Aandacht voor een ruime waaier maatschappelijke thema’s betekent dat ook mondiale solidariteit 
aan bod komt in de collectievorming. 

Even belangrijk is de uitbouw van een publiekswerking. Een hedendaagse bibliotheek is meer  
dan een boekentempel. Het is evengoed een sfeervolle belevingsplek waar diverse culturele 
activiteiten plaatsvinden. Een workshop, lezing, debat of tentoonstelling, het kan allemaal.  
Ideaal is het wanneer dit nauw aansluit bij de lokale context en in samenwerking met plaatselijke 
 organisaties. Een materialenstand rond de werken van een lokale fotograaf die tentoonstelt in  
het cultureel centrum, een lezing door een lokale vierde pijler-organisatie over hun werk in  
landen in ontwikkeling, een debat over het belang van internationale solidariteit, … Het zijn  
slechts enkele van de vele mogelijkheden. 

Een moderne bibliotheek wil daar zijn waar haar publiek is. Gebruikers gaan steeds meer online 
op zoek naar informatie. Interactieve tools worden een verlengstuk van fysieke communicatie- en 
publiekskanalen. Ook wat mondiale solidariteit betreft biedt digitale publiekswerking kansen.  
Een digitale lezing rond Afrikaanse literatuur, een webinar in samenwerking met een 
 internationale auteur, een digitaal aanbod van wereldfilms via streamingdiensten, … Het digitale 
werkterrein voor bibliotheken is in volle ontwikkeling en biedt heel wat kansen. 
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Ingrediënten voor een geslaagde uitdaging
• Gebruik de kalender van internationale dagen, weken en maanden (Week van de Fair Trade, 

Jeugdboekenmaand, …)  om het thema internationale solidariteit in de kijker te plaatsen. 
• Werk samen met de plaatselijke Wereldwinkel, de adviesraad ontwikkelingssamenwerking 

(GROS), diaspora- of middenveldorganisaties. 
• Sluit aan op lokale initiatieven. Een wereldfeest in het cultureel centrum biedt de kans om met 

een attractieve infostand de aandacht te vestigen op je collectie boeken, cd’s en dvd’s over 
andere culturen. 

• De digitale kamishibai is een verplaatsbare vertelkiosk met een honderdtal verhalen die 
 voorgelezen worden in 21 verschillende talen, op maat van kinderen tussen 3 en 10 jaar. Gratis 
leenbaar bij het Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit

• Dalton.be is een online streaming platform waar je zowel documentaires als wereldcinema uit 
Azië, Latijns-Amerika of Afrika mee in huis kunt halen. 

• Nog een communicatietip: Deel de activiteit op de gemeentelijke Facebookpagina en tag de 
Provincie Oost-Vlaanderen (@Provincie.Oostvlaanderen).

• …

Concrete voorbeelden
• In de bibliotheek van Zottegem werd de tentoonstelling ‘Samenwerken loont’ opgezet. Daarin 

werd aan de hand van persoonlijke getuigenissen het belang van mondiale solidariteit over de 
grenzen heen aangekaart: 
https://www.nuus.be/2017/10/12/tentoonstelling-samenwerken-loont-in-bibliotheek-zottegem/ 

• Tijdens de Wereldse Week in Eeklo werden in de stedelijke bibliotheek boeken met thema 
‘mondialiteit’ extra in de kijker gezet: https://www.facebook.com/watch/?v=581867662848165 

• De bibliotheek van Kruibeke richtte een Youtube kanaal op waarop mondiale verhaaltjes 
 worden voorgelezen vergezeld van een animatievideo:  
https://www.youtube.com/channel/UC31BMHZFVktvU4hj-1zRD8g?app=desktop 

• De Bibliotheek van Sint-Niklaas organiseert een aantal keer per jaar thematafels. Tijdens  
De Week van de Duurzame Gemeente was het centrale thema de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen (SDG’s). 

Vragen?
Contacteer het Team Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen:  
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be 
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