De Bibliotheek anno 2010
Actueel, digitaal en dichtbij
Drents Netwerk
Bibliotheken
Sinds 2006 werken de twaalf gemeentelijke bibliotheekstichtingen
samen in het Drents Netwerk
Bibliotheken. Provinciale samenwerking is noodzakelijk: eenheid
in verscheidenheid. Samen maken
de bibliotheken in het Netwerk
Bibliotheken strategische keuzes
voor de toekomst. Ze houden
zich bezig met collectiebeleid,

De nieuwe bibliotheek:
een warenhuis van kennis en cultuur

personeelsbeleid, marketing en in-

De Drentse bibliotheken zijn aan het veranderen. Van een gebouw met boeken

novatie. Samen werken ze aan de

verandert de bibliotheek in een warenhuis van kennis en cultuur waar je ook even

Digitale Bibliotheek.

voor de gezelligheid langsgaat. Daarnaast manifesteren de bibliotheken zich steeds
nadrukkelijker op internet, kijk bijvoorbeeld op www.bibliotheekgieten.nl.

Biblionet Drenthe

In deze brochure informeren we u over de belangrijke rol van de bibliotheek in de

Biblionet Drenthe (voorheen:

samenleving. Ook gaan we in op de manier waarop de bibliotheken op provinciaal

Provinciale Bibliotheekcentrale,

niveau samenwerken en noemen we de belangrijkste ontwikkelingen van de Bibliotheek.

PBc) is de provinciale service- en
ontwikkelorganisatie voor het
Drents Netwerk Bibliotheken.
Biblionet adviseert over
strategie en beleid, voert
vernieuwingsprojecten uit, levert
de facilitaire diensten voor de
lokale bibliotheken, ondersteunt

Steeds digitaler
De belangrijkste taak van een bibliotheek
is niet zozeer het bezit van een collectie
boeken. Onze specialiteit is meer het
verzamelen, ordenen en ontsluiten van
informatie. Internet is dan ook beslist
geen bedreiging voor de bibliotheken,
maar biedt juist nieuwe kansen. Dankzij
de ‘Digitale Bibliotheek’ zijn we beter in

staat om collecties en informatie voor
onze klanten beschikbaar te stellen. Via
de nieuwe 2.0 webcatalogus bieden de
bibliotheken op internet de mogelijkheid
tot discussie, ontmoeting en debat.
Zo zijn de Drentse bibliotheken ook één van
de pijlers onder het onlangs gepresenteerde
internetplatform op www.drenthe.nl.

de bibliotheken bij leespromotie
en marketing en verzorgt de
detachering van het personeel.

www.bibliothekenaaenhunze.nl
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Henny Zuiderkamp (32)
en zoon Koen (4) zijn op
woensdagmiddag regelmatig
samen in de bibliotheek te
vinden.
Soms haal ik voor mezelf boeken
op, meestal ben ik met Koen op
zoek naar boekjes voor hem. Toen
hij nog niet kon lezen, kwamen
we hier al vaak voor een nieuw
voorleesboek. Altijd gezellig!
Vaak hebben ze in de bieb speciale
activiteiten. Laatst heeft Koen
een half uur ademloos zitten
luisteren toen de wijkagent kwam
voorlezen. Als ik het vertel, gelooft
niemand me: Koen die een half
uur stil zit...

Mediawijs maken
Vandaag kun je in de bibliotheek niet
alleen boeken en cd’s lenen, maar ook
‘nieuwe media’ als dvd’s, e-books en
games. Via de bibliotheek hebben de
klanten gratis toegang tot tientallen databanken.
Misschien wel de belangrijkste taak van de
Digitale Bibliotheek is om onze klanten te
leren hoe ze op het internet kunnen zoeken.
We helpen ze om zelf hun weg te vinden
naar bruikbare en betrouwbare informatie.
Internetinformatie moet je op waarde kunnen schatten. Als bibliotheken proberen we
onze klanten ‘mediawijzer’ te maken.
Leefbaarheid
In veel dorpen op het Drentse platteland is de bibliotheek een van de laatst
overgebleven voorzieningen. Bibliotheken
zijn dan ook van groot belang voor de
leefbaarheid van dorpen en wijken en
voor de culturele infrastructuur. In de
multifunctionele accommodaties en brede
scholen hoort een bibliotheekvoorziening
van nature thuis.
De bibliotheek anno 2010 is een ontmoetingspunt in het dorp of de wijk. Het is
een plek waar iedereen terecht kan. Waar
mensen aanwezig zijn die antwoord op je
vragen hebben en waar leuke dingen gebeuren. Waar je een kop koffie kunt drinken en
waar je zelfs een boek kunt lenen...
Lokaal podium en informatieloket
Door het organiseren van exposities, cursussen, lezingen, filmavonden e.d. biedt
de bibliotheek een lokaal podium voor
cultuur, literatuur en debat. Een aantal
bibliotheken biedt onderdak aan maatschappelijke netwerken, zoals een WMOloket. Dergelijke functies horen bij een
bibliotheek als voorziening met een lage
drempel. Iedereen stapt zonder aarzeling
een bibliotheek binnen. Om de inwoners
meer te betrekken bij de lokale geschiedenis, wordt in steeds meer bibliotheken een
Erfgoedpunt geopend.
Ook voor het toerisme zijn de bibliotheken
van belang. In de vrijwel alle vestigingen is
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een Tourist Info Punt (TIP) gevestigd en kunnen toeristen in de bibliotheek terecht om te
internetten en te e-mailen.
Strijden tegen taalachterstand
Geen enkele instelling bereikt de jeugd zo
gemakkelijk als de bibliotheek. De helft van
de bibliotheekbezoekers zit nog op school.
De bibliotheken maken zich sterk voor
de Drentse jeugd, ondermeer door de
taalachterstand actief aan te pakken met
educatieve programma’s voor scholen en
activiteiten voor naschoolse opvang. Voor
kinderen met leesproblemen is in een groot
aantal bibliotheken een Makkelijk Lezen
Plein ingericht. Hier vinden ze boeken en
andere materialen op aangepast niveau.
De bibliotheken zijn een vooruitgeschoven
post bij de aanpak van laaggeletterdheid.

Steeds vaker nemen bibliotheken de collecties van scholen over en zorgen voor
afstemming. Bibliotheken zijn zowel een
culturele- als onderwijsvoorziening.
Verleidelijk
Anno 2010 lijkt de nieuwe bibliotheek steeds
minder op dat stille, beetje saaie gebouw vol
boeken van vroeger. De kasten worden aan
de kant geschoven om de ruimte te kunnen
gebruiken voor verleidelijke presentaties en
gezellige zitjes.
We zijn ook begonnen om de Drentse
bibliotheken in te richten volgens onze
nieuwe huisstijl. Over een aantal jaren
hopen we alle bibliotheken in een nieuw
jasje gestoken te hebben.

De toekomst van Bibliotheek Aa en
Hunze: een gezamenlijke opdracht
Lokale bibliotheken spelen een
hoofdrol op beleidsterreinen als
cultuur, onderwijs en voorzieningen.
Net als elders in Drenthe is ook
in de gemeente Aa en Hunze de
bibliotheek een van de belangrijkste
gesubsidieerde instellingen met het
grootste bereik. De gemeente is de
opdrachtgever en belangrijkste financier van de bibliotheekvoorziening.
Elke gemeente heeft haar eigen
bibliotheekorganisatie met een
eigen stichtingsbestuur. In de
gemeente Aa en Hunze is dat de
Stichting B
 ibliotheek Aa en Hunze.
De stichting maakt haar eigen be-

Dankzij dit nieuwe medium komen verdwenen diensten weer terug in het dorp.
• Bestelbieb In Gasteren en
Eexterzandvoort experimenteert
de Bibliotheek Aa en Hunze met de
Bestelbieb. De dorpshuizen hebben een
computer en een kleine collectie boeken
gekregen. Bestelde boeken kunnen in het
dorpshuis door de aanvragers worden
opgehaald.
Voor oudere klanten is er zelfs een
speciale bezorgdienst die door
vrijwilligers gerund wordt.
• Cursuswijzer Binnenkort zit Aa en
Hunze ook op www.cursuswijzer
drenthe.nl. Via een eigen link komt u bij
het actuele aanbod aan cursussen en allerlei activiteiten in de gemeente terecht.
De Bibliotheek Aa en Hunze en Biblionet
Drenthe zijn verantwoordelijk voor de
organisatie van de Cursuswijzer.

leid en stelt zelf de begroting vast.
Ook bewaakt ze de uitvoering van
het beleid.
Bibliotheek Aa en Hunze
Drenthe telt 140-duizend bibliotheekleden
waarvan ongeveer 6.000 zijn ingeschreven
bij Bibliotheek Aa en Hunze. De stichting
heeft bibliotheken in Annen, Gasselternijveen, Gieten en Rolde. Daarnaast zijn er
Bestelbiebs in Eexterzandvoort en Gasteren
en stopt de bibliobus bij 15 haltes in de
gemeente.
Belangrijke ontwikkelingen
de komende tijd zijn:
• Wegwiezer In de bibliotheken van
Annen en Gasselternijveen vindt u De
Wegwiezer. In deze WMO-loketten kan
iedereen terecht met vragen over wonen,
zorg en welzijn. Er is een virtueel loket
waar u via een groot scherm ook visueel
contact kunt hebben met dienstenaanbieders in de gemeente.

• Nieuwe inrichting Bibliotheek Rolde
De Drentse bibliotheken zijn al enige
tijd bezig met een grote operatie om
de gebouwen aantrekkelijker voor de
bezoekers te maken. De bibliotheek van
Rolde is de eerste in Aa en Hunze die in
een nieuw jasje gestoken wordt. Dit zal
in de loop van 2010 het geval zijn. De
andere drie volgen dan in de loop van
2011.

Massaal
gebruikte
voorziening
De helft van de Drenten bezoekt
regelmatig de bibliotheek. Eén op de
drie is lid van de bibliotheek. Geen
enkele organisatie in Drenthe heeft
zo’n massale aanhang.
Iedere gemeente in Drenthe heeft een
eigen bibliotheekorganisatie. In totaal
telt Drenthe 53 bibliotheekvestigingen.
Vijf bibliobussen rijden vaste routes
langs 170 haltes. Zo heeft iedere Drent
een bibliotheek dicht in de buurt.
Internet en nieuwe media bieden
de bibliotheken nieuwe kansen en
mogelijkheden. De afgelopen jaren
hebben de Drentse bibliotheken
samen met de gemeenten en de
provincie keihard gewerkt aan
de bibliotheekvernieuwing. Die
inspanningen zijn beloond.
Landelijk gezien hoort Drenthe bij de
koplopers:
• Drenthe loopt voorop met de
Digitale Bibliotheek. Zowel thuis als
in de bibliotheek kunnen de klanten
zelf hun zaken als reserveren en
verlengen regelen.
• In Drenthe hebben we één
bibliotheekpas plus één tarief
voor alle bibliotheken. Lenen en
terugbrengen kan waar je maar wilt.
• Alle Drentse bibliotheken hebben
gezamenlijk één collectie voor al hun
klanten. Je kunt gratis reserveren bij
alle bibliotheken in de provincie.
De bibliotheek is anno 2010 actueler
en dichterbij dan ooit.
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Lisa van der Molen (18) leent
regelmatig muziek-dvd’s en
games in haar bibliotheek. Ze
zit bijvoorbeeld vaak achter een
van de speciale computers waar
ze informatie verzamelt voor
het werkstuk voor haar mboopleiding.

Het was echt een ontdekking,
vond ik. Ik kwam erachter dat je
hier in de bibliotheek in de digitale archieven van de landelijke
dagbladen kunt zoeken. Thuis kun
je daar via internet niet in komen.
Ik ben met een scriptie over de
Mexicaanse griep in Nederland
bezig en ben hier alle kranten aan
het nalezen over de vaccinatie. En
het kost helemaal niks, omdat ik
lid van de bibliotheek ben!
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Contact
Deze brochure is gemaakt door het Drents Netwerk Bibliotheken, de samenwerkingsorganisatie
van de twaalf gemeentelijke bibliotheekstichtingen in Drenthe. Heeft u naar aanleiding hiervan
vragen, neem dan contact op met Lammie van der Tuuk, bibliotheekmanager Aa en Hunze,
telefoon 06-308 50 538, e-mail l.vander.tuuk@biblionetdrenthe.nl.
In uw gemeente willen we deze brochure graag komen toelichten en uw eventuele vragen
beantwoorden. Daarvoor nodigen wij raad en college in de bibliotheek uit. Ook kunnen we een
presentatie geven tijdens een raads- of commissievergadering.

www.bibliothekenaaenhunze.nl

