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Name of 
Extension/Public 
Service 
(The name of the 
service being 
offered) 

Programang Aklatang Bayan  
(Publikasyon ng Sentro ng Wikang Filipino) 
 

 

Objective 
(Description of the 
service being 
provided; History of 
service provision) 

Pinagtibay at ipinatupad sa UP noong 1989 ang isang Patakarang 
Pangwika na nagtatakda na Filipino ang maging pangunahing midyum ng 
pagtuturo. Binuo ang programang Aklatang Bayan para magsulat at 
maglimbag sa wikang Filipino ng mga aklat sa iba’t ibang disiplina. 
Layuning din nitong magbuo at maglathala ng mga teksbuk sa Filipino, 
tumugon sa kakulangan ng mga akademikong materyal na nasa Filipino, 
at makapaglathala ng makabuluhan at mahusay na mga teksbuk at mga 
babasahing aklat sa Filipino. 

 

Duration/Date Patuloy na ginagawa mula 1994  
Target 
Beneficiaries 

Mga guro at mga mag-aaral mula sa loob at labas ng UP, mga 
mananaliksik, at mga manunulat 

 

Cost of 
Participation 

Itinataguyod ng UPD-SWF Publication Trust Fund ang publikasyon ng 
programang Aklatang-Bayan na nagmula sa naipong benta (1994). 
Nagmumula rin ang pondo sa Opisina ng Tsanselor sa pamamagitan ng 
insentibo para sa mga gurong magsasagawa ng saliksik at magpapaunlad 
ng teksbuk. 

 

Office in Charge Unibersidad ng Pilipinas Sentro ng Wikang Filipino - Diliman  
Office Profile 
 Degree granting or 
non-degree 
granting 
Purpose of creation 
Location in the 
hierarchy 
(Background of the 
office providing the 
service 
i.e. Number of 
personnel 
and Key personnel 
providing the 
service) 
 

Ang UP Sentro ng Wikang Filipino - Diliman (UPD SWF) ay isang non-
degree granting center na sumuporta sa mga estrukturang akademiko para 
sa mas mabisa, mabilisan at malaganap na paggamit ng Filipino bilang 
wikang panturo. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtataguyod ng 
mga seminar-workshop, forum, kumperensiya, at lektyur na pangwika sa 
iba’t ibang disiplina gamit ang wikang Filipino. Ang opisina ay nasa 
ilalim ng pamamalakad ng tsanselor ng UP Diliman. Kasalukuyan itong 
pinapamahalaan ni Dir. Rommel B. Rodriguez. Ang opisina ay may apat 
na REPS at limang administrative staff. 

 

Awards/recognition 
received by the 
office 
(The awards given 

Unibersidad ng Pilipinas Gawad Pangulo For Excellence in Public 
Service 
Finalist 
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by or received by the 
office offering the 
service, if any) 

Manila Critics Circle 
Citation 

Official website 
and Social media 
accounts 
(The link to the 
official website of 
the service) 

http://sentrofilipino.upd.edu.ph/mga-gawad/gawad-teksbuk/   

External links for 
documentation 
(The external links 
featuring the service 
[for the electronic 
copy, e.g. featuresin 
newspapers etc.]) 

N/A  

Contact details 
(The contact details 
of the head of the 
unit offering the 
service: fax, 
telephone, email, 
snail mail, map) 

Dr. Rommel B. Rodriguez  
Direktor 
UP Sentro ng Wikang Filipino 
Tel: 924 4747 o 981 8500 local 4583, 4584 
E-mail: swf@upd.edu.ph, upswfdiliman@gmail.com  

 

Other Remarks Sa pagpapaunlad ng pagtuturo at saliksik, 
• nahahasa ang mga guro sa pagtuturo at pagsusulat sa Filipino; 
• mas maraming iskolar ang gumagawa ng saliksik sa Filipino; 
• nahahasa ang mag-aaral sa pagbasa, pagsulat, pagpahayag at 

pagsasalita sa sariling wika; 
• mas madaling naipagkaloob ng guro ang mga kaalaman at madali 

itong naintindihan ng mga mag-aaral; 
• mas magaan at maginhawa ang pagpapahayag ng mag-aaral ng sarili 

sa klase nang walang balakid sa wika; 
• at lumalawak ang batayan at sangguniang aklat na magagamit ng mga 

guro, mananaliksik, at mag-aaral; 
 
Mula sa programang Aklatang-Bayan ay nalikha ang programang 
SALINAN.  
 

 

 


