BiebPanel Deepdive 1 – Topic 2 ‘Vriend uit Australië’
Ruwe data topic 2: ‘Vriend uit Australië’
Communityleden leggen aan een fictieve vriend uit Australië uit wat er volgens hen allemaal te doen is bij
de openbare bibliotheek.
•

Ik zou tegen Adam zeggen, dat bibliotheken in Nederland gebruikt worden door studenten
om te studeren en voor mensen om boeken te lezen/lenen. Ook is het zo dat op sommige
plekken zoals in Eindhoven je ook naar de bibliotheek kunt gaan om met mensen af te
spreken en een kop koffie in rust te drinken. Verder is het zo dat mocht je geen computer
thuis beschikbaar hebt je in de bibliotheek hier ook gebruik van kan maken.

•

Hoi Adam, leuk dat je het vraagt!
De leeftijd van mensen die naar de bilbiotheek gaan is heel divers, van ongeveer 4 - 85 jaar
denk ik.
Mensen in Nederland gaan naar de bibliotheek voor verschillende redenen.
Er zijn mensen die naar de bieb gaan om boeken te lenen. Dit kan ook weer verschillende
doelen hebben. Sommige mensen lenen boeken om zichzelf in hun vrije tijd te vermaken,
of zichzelf iets aan te leren, maar er zijn ook mensen die de boeken echt nodig hebben.
Hierbij kun je denken aan mensen met een bepaald beroep, schoolkinderen, of studenten.
Hoewel veel informatie op internet te vinden is, kun je niet altijd toegang krijgen tot de
info die je wil. Hier is de bieb een goede oplossing voor. De boeken mogen dan voor een
bepaalde tijd worden geleend en daarna moeten ze weer terug worden gebracht. Voor het
lenen betaal je meestal geld als lidmaatschap.
Daarnaast gaan mensen naar de biliotheek om geconcentreerd te kunnen werken aan een
bepaalde taak, cursus of studie. Dit wordt vooral gedaan door studenten.
Het komt overigens ook wel eens voor dat mensen naar de bibliotheek gaan als leuke
ervaring opzich, bijvoorbeeld omdat het een bijzonder interieur heeft.

•

Nou Adam, mensen in Nederland gaan naar de bibliotheek om boeken te lenen, informatie
op te zoeken, gebruik te maken van een computer of om te studeren. Je kunt in de
bibliotheek op vertoon van je lidmaatschapspas boeken lenen en die moet je binnen een
bepaalde termijn dan weer terugbrengen. Ook kun je er gebruik maken van computers
waarop je informatie kunt opzoeken, maar bijvoorbeeld ook om te gebruiken voor
privédoeleinden als je zelf geen computer hebt. Ook zijn er meestal stilteplekken/ruimtes
waar je kan zitten om te studeren. Er zit wel een verschil tussen bibliotheken, in grotere
bibliotheken heb je soms ook nog een klein restaurant of koffiehoek. Ook zal er een groot
verschil zijn in het aanbod van boeken en computers! Ik wil je wel een keer meenemen
naar een bibliotheek? :)
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•

In Nederland gaan wij naar een bibliotheek om rustig in stilte te kunnen werken/leren. Je
kan daar bijvoorbeeld ook gebruik maken van een computer om informatie op te zoeken
als dit thuis niet kan. Ook heb je vaak de mogelijkheid om te printen, kopieren of te
scannen. Dit is vaak allemaal wel tegen betaling. Ook kan je daar je favoriete boek vinden
en deze lenen (huren)

•

Ha Adam,
Deze informatie heb ik eigenlijk van mijzelf. Van de laatste keer dat ik bij ons in de
bibliotheek was. Op de website van de bibliotheek staat alles beschreven. Ook over een
lidmaadschap. De prijzen vind je op de tarievenpagina. Wanneer je lid bent, zijn veelal
dingen inbegrepen in je lidmaadschap zoals items lenen en gebruik maken van e computer.
Als je geen jaarabonnement wilt aanschaffen, wat logisch is als je slechts op bezoek bent, is
het ook mogelijk om een maandabonnement te nemen welke maandelijks opzegbaar is.

•

In Nederland gaan wij voornamelijk naar de bibliotheek om boeken te lenen, zodat je het
boek niet hoeft te kopen om het te kunnen lezen. Daarnaast geeft de bibliotheek ook de
ruimte om rustig te kunnen lezen uit een tijdschrift, boek of stripboek. Een andere reden
waarom mensen naar de "Bieb" gaan is om gebruik te maken van een computer en
internet en om te studeren in een rustige omgeving. Maar het lenen van boeken is minder
noodzakelijk door de opkomst van e-rearders en het internet. Daarom de Bieb
tegenwoordig meer een plek om rustig te werken, studeren en lezen. Volgens mij is de
bibliotheek ook meer een ontmoetingsplaats geworden en vinden er workshops plaats die
gerelateerd zijn aan lezen en boeken. Dit wet ik overigens niet zeker omdat ik hier zelf nog
nooit aan heb meegedaan. Zelf studeer ik niet in de openbare bibliotheek maar dit heb ik
wel eens op de universteit gedaan in tussenuren.

•

‘‘De bibliotheek is een plek waar je naartoe gaat om een boek te lenen, zodat je hem thuis
kan lezen. Of om in de bieb iets op te zoeken in een van de boeken die ze daar hebben. Je
kan er ook studeren of gewoon wat lunchen. Soms worden er ook lezingen gegeven of
andere bijeenkomsten.‘‘

•

Met name door de opkomst van e-readers en het internet, heeft de bibliotheek voor mij
zijn primaire doel verloren. Hierdoor is denk ik behoefte aan een andere secundaire
maatschappelijke doelen zoals taallessen of samenkomen voor een grote diversiteit aan
mensen.
Het beeld is voor mij tot stand gekomen, doordat ik wel eens online & offline advertenties
heb gezien waarin er workshops werden gepromoot (voornamelijk in de lokale krant).
Omdat ik als kind ook een workshop heb gehad over lezen en de bibliotheek, waar lezen
toch het primaire doel wordt geacht, heb ik de workshops gekoppeld aan lees gerelateerde
activiteiten.
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Ik heb dit niet "aan Adam"gefromuleerd als dat wel noodzakelijk is hoor ik dat graag :)
•

Hier in Nederland gaan mensen voor verschillende redenen naar openbare bibliotheken. Ik
denk dat de meeste mensen nog steeds voornamelijke naar de bibliotheek gaan om
boeken te lenen of te lezen. Daarnaast kan je in sommige biblioheken ook andere dingen
lenen, onder andere films. Er zijn ook veel mensen die naar de bibliotheek gaan om te
studeren of te werken, omdat dit een rustige plek is waar het ook stil moet zijn. In
sommige bibliotheken heb je soms ook lezingen, cursussen of exposities waar je aan kan
deelnemen of bezoeken.

•

Ik zou tegen Adam het volgende zeggen: "Hier in Nederland gaan mensen naar de bieb om
verschillende redenen, Ouders met kinderen gaan erheen om zo hun kinderen lezen te
laten leuk vinden door dat ze zelf boekjes mogen uitkiezen, tieners en ouderen gaan vaak
naar de bibliotheek om verhalen te lezen en zich zo te kunnen ontspannen en studerende
mensen gaan er heen om zo rustig te kunnen studeren en makkelijk theoretische bronnen
te kunnen vinden. In de bieb heb je vaak een kinder hoek waar kinderen kunnen spelen en
lezen, voor de rest heb je ook computers om boeken op te zoeken of iets dergelijks te
doen. Verder kan je in een bieb altijd wel koffie of thee doen en het laatste
nieuws/magazines lezen. Er zijn hier niet echt studiehokjes die je wel zou kunnen vinden in
Universitaire bibliotheken. Soms worden in de openbare bibliotheek evenementen
georganiseerd voor jongeren en ouderen (kinderboeken week, boekenclub etc.)"

•

Hoi,
Als ik zelf boeken wil lenen of geconentreerd wil werken aan mijn studie doe ik dat ik de
Universiteitsbibliotheek. Deze plek heeft mijn voorkeur, omdat ik zeker weet dat hier
iedereen serieus bezig is, waardoor ik niet zal worden afgeleid. Dit komt omdat alleen
studenten met hun pas binnen kunnen komen en bijv. niet kinderen/jongeren die herrie
willen schoppen. Ook weet ik precies waar ik wat kan vinden (toilet, kopieerapparaat,
koffiehoek etc) in de UB en hoe ik dingen moet gebruiken (bijv. boeken lenen met mijn
studentenpas).

•

Oh en ik vind het fijn dat in de UB verschillende ‘afdelingen‘ zijn voor de verschillende
studies. Zo kan ik dus snel de boeken vinden die ik nodig heb.

•

Ik zou Adam vertellen dat nederlanders naar de openbare biblotheken gaan om
bijvoorbeeld een rustig plekje te hebben om te studeren. Als je bijvoorbeeld thuis de
middelen niet hebt of de rust niet kunt vinden zou je naar een biobliotheek kunnen gaan
om te studeren. Hier kun je ook (gratis) gebruik maken van een computer. Waar veel
nederlanders ook voor naar de biobliotheek gaan is om een boek te lenen. In de
biobliotheken die in de buurt zijn van waar ik woon hebben ze erg veel verschillende
boeken en dit is erg fijn.
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•

Hoi Adam,
In Nederland gaan mensen om verschillende redenen naar de bibliotheek
Boeken halen/ terug brengen
Kranten/ tijdschriften
Films/ spellen
Studeren
Kinder activiteiten
Spelletjes spelen

•

•

Ontspannen
Bij ons in Nederland gaan mensen naar de bibliotheek om bijvoorbeeld boeken te halen.
Met een bibliotheekpas kan je gratis boeken voor een bepaalde periode huren. Daarnaast
gaan de mensen in de grote steden naar openbare bibliotheken waar je veel ruimte hebt
om te kunnen lezen, leren, werken. Hier zijn onder andere wat stilte ruimtes waardoor je
er extra goed kan concentreren. Dit vinden mensen soms fijner dan drukte ruimtes op
school, werk of thuis waar je veel kan worden afgeleid. Ook kan je bij de bibliotheken de
computers van de bibliotheek gebruiken om boeken op te zoeken of om op te werken. Tot
slot hebben sommige bibliotheken ook restaurant mogelijkheden om even te kunnen
lunchen, of dineren.
Hey Adam,
In Nederland zijn openbare bibliotheken een plaats om lezingen te volgen, maar ook om
van de computer of printservice te gebruiken. Voor scholieren en studenten is de
bibliotheek een plaats om literatuur te vinden. Voor kinderen tot 18 jaar is de bibliotheek
gratis, waardoor zij boeken kunnen lezen en 6 weken kunnen lenen om thuis te lezen.
Boven de 18 jaar betaald je een bedrag per jaar voor het bibliotheek abonnement. Helaas
is dit voor veel mensen niet haalbaar, vanwege de prijs. Wel mag je zonder bibliotheek
abonnement de bibliotheek betreden en in de bibliotheek een boek lezen. Sommige
mensen werken vanuit de bibliotheek, omdat ze daar de juiste litdratuur voorhanden
hebben, enkele jaren geleden heb ik dit ook wel eens gedaan.

•

Dat het een soort boekwinkel is waar iedereen lid van kan worden, alleen dat je de boeken
voor korte tijd kan lenen ipv kopen. Dus een stuk goedkoper en je hoeft niet alle boeken
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die je wilt lezen thuis bewaren in een boekenkast. Voor een klein bedrag kun je dan lid
worden.
•

Boeken lenen, krant lezen, internetten als je dat thuis niet hebt.

•

In Nederland is de bibliotheek primair bedoeld om boeken te lenen. Dit kunnen
studieboeken zijn, informatieve boeken, kinderboeken maar ook romans en biografieën
bijvoorbeeld. Vaak kun je ook boeken tegen gereduceerd tarief kopen, die dan uit de
roulatie gaan. Daarnaast kun je ook e-books lenen om thuis op je e-reader te lezen. In
sommige bibliotheken kun je ook CD‘s en DVD‘s lenen voor thuisgebruik. Daarnaast zijn er
ook computers met internet beschikbaar voor algemeen gebruik en worden er ook
cursussen aangeboden voor mensen die niet goed weten hoe ze met computers om
moeten gaan. Er zijn ook speciale stilteruimtes waar kan worden gestudeerd. Er is altijd
WiFi beschikbaar in de bibliotheek om te kunnen studeren. Ook zijn er plekken ingericht
waar je in alle rust je boek kunt lezen. Soms worden er ook evenementen georganiseerd
waar bijvoorbeeld schrijvers voorlezen uit eigen werk of signeersessies. Meestal is er ook
een horecagelegenheid aan verbonden waar je kunt lunchen of koffie kunt drinken.

•

Over het algemeen om te studeren, computers te gebruiken en boeken te gebruiken voor
bepaalde studie opdrachten. Ook gaan mensen naar de openbare bibliotheken om boeken
te huren voor op vakantie of andere vrije tijds bestedingen.

•

Boeken lenen nergens, die koop ik of leen ik van kennissen. Krant lezen doe ik voornamelijk
online, geen papieren versie. Internetten doe ik thuis of onderweg.
Wellicht dat ze een shortlist kunnen maken met boeken die toegespitst zijn op een bepaald
persoon. Dus dat ik bijv. maandelijks een mail krijg met daarin enkele aanraders voor mij
qua (nieuwe) titels gebaseerd op mijn voorkeuren en eerder gelezen boeken. Dat maakt de
kans groot om langs te gaan en boeken te lenen. Een krant lezen en internetten is op mij
niet van toepassing.

•

De Nederlandse bibliotheek is een algemene plek toegankelijk voor alle mensen. Mensen
bezoeken de bibliotheek om kennis op te doen, te studeren, een dvd/cd te huren of om
een boek te bemachtigen waar men in is geïnteresseerd en/of voor de ontspanning wilt
lezen. Een plek waar men zich kan focussen op de studie of in rust een boek wilt lezen. Je
kunt er ook tijdschriften lezen, internetten en de bieb biedt verschillende cursussen aan. Er
zijn ook mensen aanwezig die je een handje kunnen helpen als je bijv. niet zo handig met
met computers o.i.d. In Nederland is het in mijn ogen één plek waar iedereen
gerespecteerd wordt en waar iedereen voor zijn eige persoonlijke reden komt. Rust, kennis
en plezier.

•

Redenen is goedkoop boeken lezen, en bij sommige kan je koffie drinken en taart eten.
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Veel meer kan ik eerlijk niet bedenken in NL.
Er zijn weinig andere functies die een bibliotheek heeft
•

Ik zou tegen hem zeggen dat bibliotheken in Nederland steeds minder enkel hun
oorspronkelijke doel hebben. Tegenwoordig is het meer een soort buurthuis. Mensen gaan
ernaar toe om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken, om aan een tafel rustig een boek
te lezen of om te studeren. In de avonden vinden er in de bibliotheek vaak workshops /
cursussen plaats en op woensdagmiddag zijn er bijvoorbeeld voorleessessies voor
basisschoolkinderen. Zodoende staan de Nedelandse bibliotheken steeds meer in het
maatschappelijke leven in plaats van dat het een instantie is die alleen boeken uitleent.

•

Das een goeie vraag Adam, ik moet eerlijk bekennen dat ik er zelf al veelste lang niet ben
geweest... Ik weet dat er hier in mijn dorp een bieb is waar je een abonnement voor nodig
hebt om er gebruik van te mogen maken, en als ik me goed kan herinneren mag je dan
maximaal 7 boeken per keer lenen. Weet nog wel van vroeger dat ze een heel cool
teruggeef syteem hadden waarbij het boek via een soort glijbaan op een stapel belandde
haha. De bieb die ik voor het laatst heb bezocht is die van mijn Hogeschool, maar dat valt
denk ik niet onder een openbare bieb... Ik denk dat vooral veel oudere mensen naar de
openbare bibliotheken gaan: een soort samenkomst plek om zachtjes bij te kletsen. Er is
ook vaak een grote tafel ingericht waar je tijdschriften kan lezen. Ben bang dat ik je er niet
zoveel meer over zou kunnen vertellen.

•

Ik zou tegen Adam zeggen dat de openbare bibliotheken een plek zijn voor mensen om tot
rust te komen en op het gemak een boek (of meer) uit te zoeken om de komende tijd
zichzelf mee te vermaken. Het is een plek om voor een relatief goedekope prijs per jaar
(want een boek los is best duur) vele boeken te kunnen lezen en te delen met andere
mensen. Ook is de openbare bibliotheek een plek waar mensen kinderen introduceren met
lezen en waar men van jong tot oud een passend boek vindt.
Ik denk niet dat er maar één bepaalde groep komt. Ik denk dat het echt aan het moment
ligt waarop iemand gaat. Overdag zul je er vaak studenten vinden en ouderen. Na
schooltijd, in vakanties en weekenden vooral kinderen.

•

•

Ik was altijd verslaafd aan lezen en had hierin op de basisschool al een voorsprong in. Als
kind, tot mijn 18e, was ik dus heel erg vaak in de bieb te vinden, vaak wekelijks, want de 8
te lenen boeken had ik dan vaak al uit. Op de middelbare school werd dit minder en kwam
ik er alleen voor literatuur voor school. Toen ik ging studeren ben ik veel in de
schoolbibliotheek geweest, omdat deze gratis voor studenten was. Daarna ben ik niet
meer in de bibliotheek geweest, omdat de abbo-prijs te hoog is voor mij.
Voor mijn vorige baan kwam ik wegens een samenwerking met de bibliotheek weer vaker
in de bibliotheek. Zo was ik ook uitgenodigd voor de opening van onze nieuwe bieb. Helaas
na een burnout ben ik die baan kwijt geraakt en ben ik nu al ruim 2 jaar niet meer in de
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bibliotheek geweest.
Omdat ik ga starten met vrijwilligerswerk volg ik de bibliotheek sinds kort weer op sociale
media om op de hoogte te zijn van relevante informatiebijeenkomsten. Ondanks dat ik er
al ruim 2 jaar niet meer kom, ben ik zo toch op de hoogte van wat er speelt haha.
•

Ik denk dat Nederlanders naar bibliotheken gaan voor het uitzoeken van leenboeken,
studieboeken en studeren, rust, het lezen van kranten of tijdschriften etc.

Waarschijnlijk zijn het in grote steden ook veel studenten die hier gebruik van maken.
•

De redenen voor mensen om naar de bibliotheek te gaan
- goedkoop boeken lezen en lenen
- een uitje met de kinderen, iedereen kan zelf een boekje uitzoeken en er word vaak
voorgelezen
- voor studenten om rustig te kunnen studeren
- voor de ouderen is het denk ik ook een ontmoetingsplek
Voor ons is het vooral een leuk uitje met de kinderen

•

De openbare bibliotheek is een goedkoop alternatief om boeken te lenen, internet te
gebruiken of om simpelweg de stilte op te zoeken en lekker te lezen of studeren.

•

Adam,
in Nederland gaan mensen naar de bibliotheek om tot rust te komen en een boek of
tijdschrift te lezen.
ook is het de plek waar je met kinderen naar toe kan gaan om ze te laten voorlezen of zelf
(leerzame) boekjes te laten kiezen.
de boeken mag je voor een bepaalde tijd lenen en daarna moet je ze weer terug brengen
mocht je ze langer willen kan dat ook.
ook zijn er computers waar je gebruik van kan maken
hoe ziet jullie bibliotheek er uit in Australië?
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•

Ik moest werken vandaag vandaar mijn late reactie.
Ik zou tegen Adam zeggen dat de bibliotheek een ideale plek is om te studeren maar ook
als je wilt ontspannen en je op je gemak opzoek wilt naar een goed boek. Je kan op je
gemak tussen de boeken neuzen zonder gestoord te worden. Als je van lezen houdt en ook
veel leest is een bibliotheek ook goedkoper dan steeds nieuwe boeken moeten kopen.
En waar laat je al die gekochte boeken? Dat probleem heb je niet als je gebruik maakt van
een bibliotheek. Ik denk dat de bibliotheek ook ideaal is om informatie op te zoeken voor
je reis naar het buitenland.

•

•

Als kind leer je naar bibliotheken te gaan om meer interesse te krijgen in lezen, ook kan je
er boeken lenen om te studeren. Je kan de computer gebruiken om dingen op te zoeken.
Daarnaast kan het een ontmoetingsplek zijn, waar je nieuwe mensen leert kennen of waar
je workshops doet of trainingen volgt. Een openbare bibliotheek is een ruimte waar men
kon voor rust en om zich even af te sluiten van de buitenwereld. Dit doen zij door te lezen
of te leren. Sommige mensen lezen zoveel dat ze elke week een nieuw boek kunnen gaan
halen, hierdoor hebben ze veel boeken nodig om uit te kiezen. Dan is een openbare
bibliotheek makkelijker en beter dan honderden euro’s uit te geven aan het kopen van
boeken, waar je zo doorheen leest. Dat kost veels te veel geld! Kinderen moeten vaak
boeken lezen vanuit school: om leesvaardigheden verder te ontwikkelen maar ook bijv.
voor boekbesprekingen en het maken van verslagen. Ook hier is lenen dan gemakkelijker
dan kopen. Ook is het gemakkelijker om eerst een boek te ‘proberen’ voordat je hem gelijk
aanschaft. Zo weet je of het een boek is wat je nog duizenden keren opnieuw gaat lezen, of
dat het totaal je smaak niet is. Ik ken ook veel mensen die boeken om deze redenen bij
kringlopen kopen (of ruilen), maar de meeste boeken daar zijn oud (niet up-to-date) en
vallen bijna uit elkaar van ellende. Daarnaast worden ze niet netjes gehouden dus zitten er
scheuren in, zijn ze vies of zijn de bladzijden omgevouwen.. Dat heb je in een openbare
bibliotheek niet. Daar worden de boeken goed onderhouden, worden ze gecheckt als ze
ingeleverd worden en weten ze precies met wie het boek allemaal mee naar huis is
gegaan. Ze hebben er ook alles op volgorde staan: Op genre, op leeftijd, op taal, op thema
en/of moeilijkheidsgraad. Studieboeken en leesboeken staan ook gescheiden. Als je de
informatie niet in de boeken kan vinden, kan je altijd nog achter de computers daar
schuiven: zo vind je altijd wat je zoekt. Zoek je een boek wat er nu niet staat? Het
computer systeem verteld je precies waar het is en wanneer het weer terug in de
bibliotheek hoort te zijn. Zo weet je precies wanneer je langs moet komen om het boek te
kunnen lenen. Volgens mij kan je zelfs tegenwoordig van te voren al een boek reserveren,
maar dat weet ik niet 100%. Zo ging het bij ons op school in de bibliotheek i.i.g. wel. Dat
vond ik erg fijn, dan wist je altijd zeker dat je het boek wat je moest hebben, nog op tijd
kon gebruiken/doorlezen.
Dat is een locatie waar je boeken kunt lenen tegen een vergoeding van een paar euro per
jaar. Er is een maximumtermijn voor de boeken die je mag lenen, daarna mag je het
verlengen. Veel grote steden hebben een bibliotheek, in kleinere dorpen verdwijnt het de
afgelopen jaren steeds vaker. In de bibliotheek zijn veel verschillende genres boeken en
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vaak is woensdagmiddag kindermiddag en wordt er voorgelezen. Je vind zo af en toe ook
een eetgelegenheid om iets te eten of een kop koffie te drinken, terwijl je geniet van een
boek.
•

Hi Adam,
Ik weet niet hoe de bibliotheken in Australie zijn, maar in Nederland zijn ze niet zo heel
groot. Ik ging zelf vaak naar de bieb toe toen ik klein was, we gingen ongeveer om de 2/3
weken, zolang mogen we boeken ook lenen. Ik ging zelf altijd boeken uitzoeken, en dan
nam ik ook altijd het max aantal boeken mee dat ik mocht lenen. En ze kwamen ook nog
eens altijd uit! De bibliotheek is voor mij altijd een plek geweest waar ik kom voor de
vakantie, of wanneer ik een boek voor de studie nodig heb. Ik haal deze op en ga dan weer
weg. We hebben geen chique tentjes bij de bieb, of leuke zitplekjes, alles is wit en grijs en
je komt er echt alleen voor het lezen. Er zijn wel wat hippere bibliotheken, maar die zitten
natuurlijk allemaal in Amsterdam en omgeving. Hippe tentjes zijn niet in dorpen weggelegd
zoals de mijne!

•

In Nederland gaan mensen naar een bibliotheek om in alle rust te studeren of om boeken
te huren.

•

Nederlanders gaan naar openbare bibliotheken om te studeren of boeken te lenen die
online niet beschikbaar zijn.

•

Als mensen lid zijn van de openbare bibliotheek en een kleine maandelijkse bijdrage
betalen dan krijgen ze een pasje. Daarmee kunnen ze boeken, maar ook dvds en cd-roms
lenen. Indien een boek er momenteel niet is kan je een reservering plaatsen. Soms worden
er ook andere dingen georganiseerd in de bibliotheek, zoals voorlezen voor kleine kinderen
of lezingen over bepaalde thema´s. In sommige bibliotheken kunnen mensen elkaar ook
ontmoeten en samen een kopje koffie drinken. Dit is niet het geval bij iedere bibliotheek,
maar ligt er ook aan hoe groot de bibliotheek is. In de grotere steden is er vaker meer
mogelijkheid om iets te drinken en eten.

•

Ik zou Adam zeggen dat we verschillende soorten bibliotheken hebben. Bibliotheken die bij
Universiteiten horen en vooral ook bedoeld zijn om te studeren en veel informatieve
boeken zijn. En dan gemeentes openbare bibliotheken hebben. Deze zijn voor normaal
gebruik. Hier staan leesboeken maar ook studieboeken. Ook sommige boekwinkels hebben
plekken waar je rustig kan gaan lezen.

•

Door de hedendaagse technologie is bijna alles online vindbaar. Bepaalde quotes uit
boeken, volledige boeken, verfilmingen en informatie is vrijwel allemaal vindbaar op het
internet. Als je thuis een laptop (of zelfs een iPhone of iPad) hebt, is het veel makkelijker
om dit snel thuis even op te zoeken. Toen ik bijvoorbeeld een jaar of 10 was (20 jaar terug)
en werkstukken moest maken voor school, was het internet nog niet zo ruim als nu en
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moest ik voor veel informatie naar de bieb fietsen om daar boeken over die onderwerpen
te vinden. Waarom de keuze wordt gemaakt is dus eigenlijk gewoon gemakzucht.
•

Omdat ik dan van te voren beter weet wat ik er kan halen (letterlijk en figuurlijk) en kan
inschatten of het de moeite waard is of niet.

•

Ik zou tegen Adam zeggen dat Nederlanders naar openbare bibliotheken gaan om boeken
te huren, logisch, maar de redenen waarom verschillen. Er zijn mensen die boeken huren
voor entertainment, om ze te lezen in bed of in de tuin. Daarnaast heb je mensen die naar
de bieb gaan voor onderzoek/informatie. Denk hierbij aan reisgidsen of bedrijfsboeken,
hoewel dit zeker vermindert is door het internet. Als laatste heb je nog de kinderen die
voor allebei naar de bieb gaan, voor voorleesboekjes of hun boekspreekbeurt. Daarnaast
krijgen zij vaak een gratis biebpas om dit te stimuleren. Verder is het ook niet duur voor
volwassenen, vooral als je veel boeken huurt. Elke boek kost namelijk €10-15 in de winkel.
Daarnaast scheelt het ruimte in huis, want als je het boek uit hebt kan je ‘m terugbrengen.

•

in een openbare bilbiotheek kun je goed gefocust studeren. vaak zitten er meerdere
mensen in alle rust aan iets te werken. dit motiveert,
daarnaast kun je ook even een boek bekijken als je er interesse in hebt, zonder het te
kopen.
ouderen komen daar ook voor gezelschap.

•

Hi,
Dan zou ik naar de universiteitsbibliotheek gaan om te studeren, om een boek te lezen zou
ik niet daar de bibliotheek gaan. Omdat ik een boek maar voor kortere tijd lees, en dan
vind ik het niet de moeite om ergens naar toe te gaan.

•

Ik zou zeggen dat: "In Nederland mensen naar een openbare bieb gaan om een boek te
lenen maar ook om rustig te kunnen zitten en te kunnen werken."

•

Momenteel lees ik erg veel online en ik lees manga‘s (japanse comics). Die manga‘s zijn
alleen moeilijk te vinden in bibliotheken en daarnaast vind ik ze leuk om te sparen. De
boeken die ik online lees zijn geen bestaande boeken, maar boeken die mensen online
hebben geschreven in apps dus die kan ik ook niet lenen.

•

In openbare bibilotheken in Nederland kan je:
- diverse boeken lenen, voor zowel volwassenen als kinderen
- rustig werken, studeren of lezen
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- luisterboeken lenen?
Dat zijn voor zover ik weet de redenen waarom mensen naar de bieb zouden gaan...
•

Ik kwam vroeger als kind vaak in de openbare bibliotheek. Mijn opa en oma van vader zijn
kant stimuleerden dit ook altijd op en top. Elke keer als wij bij hen kwamen logeren, gingen
we gelijk naar de bibliotheek zodat wij wat te lezen hadden tijdens ons verblijf daar. :) Ook
hadden wij zelf een openbare bibliotheek waar wij vaak naar toe gingen, maar dit was
alleen omdat we ‘moesten‘ lezen voor school en dergelijken. Ik kwam daar nooit voor mijn
plezier. De bibliotheek bij mijn opa en oma was altijd heel anders: heel ongedwongen en
vrij, het was echt een fijne plek om als kind te komen. Verder heb ik tijdens mijn studies
(middelbare school en vervolg opleidingen) vaak een bibliotheek moeten bezoeken
(schoolbibliotheken vooral) om (boek)verslagen te schrijven of om informatie op te zoeken
voor werkstukken, boekbesprekingen, etc. Dat van de kringlopp weet ik zelf maar al te
goed: ik koop graag dingen goedkoop (echt wel!) maar de meeste boeken die ik bij de
kringloop haal zijn vies, oud of zien er niet goed ‘verzorgd‘ uit. En aangezien ik zelf een
persoon ben die van mooie, nette, goed bewaarde boeken houdt.. dan ging ik liever naar
de bieb!

•

Bij een openbare bibliiotheek kan je niet zo veel afhankeijk van wat je wilt.. je kunt een
boek lenen of een boek ter plek gaan lezen. je kan zelf oude dvd‘s lenen. of je kunt erheen
om een gewoon te zitten en wat bij kletsen.

•

Mensen in Nederland zouden naar de bibliotheek gaan om boeken te lenen en wanneer ze
veel van lezen houden, dan is het namelijk goedkoper om boeken te lenen en weer terug
te brengen dan boeken te kopen. vooral voor kinderen in de basisschoolleeftijd en ouderen
is de bibliotheek handig zij hebben immers tijd om te lezen.
in de bibliotheek zelf kies je boeken uit, of je studeert er want het is er lekker rustig en in
sommige bibliotheken hebben ze een koffie bar. maar dat ligt een beetje per bibliotheek
eraan.

•

Wow Adam, daar vraag je me wat! Openbare bibliotheken heb ik al erg lang niet bezocht in
Nederland. Volgens mij is iedereen welkom in de bieb in Nederland om kennis te vergaren.
Veel kinderen maken gebruik van de openbare bibliotheek om boeken te lezen van eigen
niveau of boeken te lenen om mee naar huis te nemen. Daarnaast komen studenten er
graag om literatuur te lezen en te gebruiken in onderzoeken. Ook veel ouderen komen er
om boeken te lezen. Daarnaast organiseert de openbare bibliotheek ook leuke lezingen en
andere activiteiten om mensen bij elkaar te brengen. Veel ouderen in Nederland zijn
namelijk eenzaam en op deze manier komen ze toch in contact met elkaar.
De bibliotheken in Nederland vind ik alleen geen toeristische trekpleisters in vergelijking
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met andere landen en steden, jammer he! Anders had ik je graag meegenomen om ze trots
te tonen aan je Adam!
•

Wat grappig dat je er naar vraagt Adam.
Hier in Nederland is de bibliotheek voor meerdere dingen
kleine kindjes bijvoorbeeld, die met hun papa en mama boekjes komen halen om samen te
(leren) lezen
basisschool leerlingen die een spreekbeurt of werkstuk moeten maken, en daar informatie
voor nodig hebben
hetzelfde geldt voor middelbare school leerlingen
Voor studenten is een bibliotheek ook een hele fijne en rustige plek om te studeren en
meteen nodige informatie op te kunnen zoeken.
uiteraard is een bibliotheek ook voor mensen die gewoon dol zijn op lezen. Elke keer een
nieuw boek lenen en thuis rustig lezen.
zoals je ziet is een bibliotheek dus voor elke doelgroep!

•

Naast boeken lenen gaan mensen in nederland naar de openbare bibliotheek om in rust te
kunnen lezen. Studenten kunnen er terecht om naslagwerken te raadplegen en in rust te
studeren.

•

Hier in nederland kun je lid worden van de openbare bibliotheek, je kan daar boeken huren
natuurlijk, maar je kan er ook gebruik maken van computers. Het is een rusige plek waar je
bijvoorbeeld research kan doen of werkzaamheden voor school. Zeker voor
mensen/kinderen die thuis geen goede rystige werkplek hebben of bijvoorbeeld geen
computer is dit echt ideaal.

•

Luisterboeken lenen! had ik zelf niet bedacht maar dat kan inderdaad, was ik groot fan van
:)

•

Hier in Nederland is de bieb een plek waar je boeken kan huren. Dit is handig als je
geinspireerd bent door een onderwerp of een persoon en je hebt een boek op oog wat je
zou willen lezen. Als het een inpulsiefe gedachten is kan je het boek huren. Dit is
goedkoper dan het boek kopen maar je kan toch alle infromatie uit het boek halen. De bieb
is ook een plek waar mensen verwachten dat je stil bent omdat er mensen aan het lezen
kunnen zijn. Echter denk ik niet dat mensen er echt zitten te lezen omdat mensen daar
komen om een boek te huren en niet om het boek terplekken al uit te lezen.
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•

In de openbare bibliotheek kan ik met mensen afspreken die geen toegang hebben tot een
UB. Ik heb bijv. een keer bijles gegeven in een openbare bibliotheek en dat vond ik wel
heel fijn vanwege de rustige omgeving.

•

Nou weet je Adam, ik kom eigenlijk liever niet in de bieb, ik voel me daar niet thuis. De
bibliotheek is een kille, ongezellige plek. Er staan zoveel boeken dat ik overweldigd raak en
niet weet waar ik moet beginnen. De medewerkers zeggen de hele tijd sssst, ik ben zo snel
mogelijk weg

•

Ik zou tegen Adam zeggen dat mensen in Nederland vooral naar bibliotheken gaan om daar
boeken te lenen, die zij dan later kunnen terugbrengen, zodat zij niet zelf alles hoeven te
kopen. Ook komen mensen er om te studeren en worden er activiteiten voor kinderen
georganiseerd, zoals knutselen, voorlezen en dergelijke. In de bibliotheken zit meestal ook
een café waar je met mensen kunt socializen.

•

Mensen gaan voor verschillende redenen naar de bieb. Studenten gaan voor een rustige
leerplek zonder te veel afleiding. Sommige mensen gaan omdat ze thuis geen computer of
wifi hebben en in de openbare bibliotheek wel. Anderen willen hun krant lezen. Kinderen
komen er om boeken te lenen en zo hun woordenschat te vergroten. Iedereen heeft zo zijn
of haar eigen redenen. Maar iedereen komt om van de faciliteiten gebruiken te maken die
zij zelf niet thuis hebben of ze zoeken een rustige plek.

•

Ikzelf werk het liefst thuis. Gelukkig heb ik daar de mogelijkheid om mij terug te trekken. Is
toch de fijnste omgeving. Maar voor mensen die dit niet hebben is de bibliotheek echt een
uitkomst.

•

Ik zou zeggen dat openbare bibliotheken door de meeste mensen worden gebruikt om
zonder al te veel geld te betalen toch de mogelijkheid te hebben om veel boeken te lezen.
Daarnaast geldt de bibliotheek voor veel mensen ook als werkruimte, onder andere
vanwege stilte en de computers die gratis te gebruiken zijn. Ook heb je mensen die het als
een locatie voor sociale bijeenkomsten gebruiken, aangezien toegang voor iedereen gratis
is en je er best lekker kunt zitten.

•

Wat ik tegen hem zou zeggen is dat in Nederland de bieb wel over het algemeen vrij
toegankelijk is voor iedereen. Je moet hiervoor wel een abonnement hebben en dan kun je
voor een laag tarief per week (geloof ik) boeken lenen. Ook zijn er in bibliotheken vaak
computers of andere dingen beschikbaar en zijn er openbare ruimtes waar je in alle rust
kunt lezen. Er is alleen nog weinig internationaal aanbod dus dat zou voor hem wel jammer
zijn. Ook is er nog niet heel veel digitaal mogelijk maar dat wordt steeds meer.

•

Hi!
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Dit is puur wat ik van vroeger weet toen ik er wel eens kwam. Bij de ingang stond dan altijd
een lijst met activiteiten (maar dan praat je wel over minimaal 6 jaar geleden!)
•

Het tijdschriften lezen en (zachtjes) bijkletsen zie ik als een ontspanningsmoment (of als
een soort tijddoden) en doe ik dus graag bijvoorbeeld in de tuin, op de boot, in het
vliegtuig. lekker op de bank zittend onder een dekentje met een koppie thee. Dit zijn
plekken waar ik me heel gelukkig voel, en daarom geef ik dat soort plekken mijn voorkeur.
Het boeken lenen zou ik wel nog steeds bij de bieb doen, maar aangezien ik vrij weinig
motivatie kan vinden om boeken te lezen, doe ik dit niet zo vaak (shame on me haha)...

•

De openbare bibliotheek is een plek waar iedereen welkom is. Tegen een kleine
vergoeding, die vaak per jaar wordt geïnd, ben je altijd welkom. In de openbarie
bibliotheek kun je boeken, cd‘s, dvd‘s, tijdschriften en nog veel meer lenen. Maar je kunt er
ook heengaan om daar zelf je ontspanning te zoeken of bijvoorbeeld iets op te zoeken voor
een studie/onderzoek.

Wanneer je ervoor kiest om iets te lenen wat je mee naar huis wilt nemen, scan je het
boek (of iets anders) op je pas, zodat de administratie bijgehouden kan worden met wie
wat in huis heeft. Vaak moet je dit na 2 weken weer inleveren.
Het is een heerlijke plek om iets op te zoeken wat je niet direct wel kopen, maar wel wilt
lezen of nodig hebt.
•

Hoi Lisette,
Eigenlijk wel ja. De boeken die ik nu voornamelijk nodig heb en lees zijn werkgerelateerd
en veelal in het Engels. Het is ook niet altijd mogelijk of even makkelijk om een bieb te
bezoeken (zeker nu niet in Corona tijd) dus daarom is digitaal veel handiger en dan kan een
boek ook meerdere keren "uitgeleend" worden. Los daarvan vind ik het ook een gedoe
vaak om boeken te zoeken (ook al staan ze op volgorde etc.) en hetzelfde boek dan ook
weer terug te moeten brengen. De bieb waar ik vroeger vaak heen ging had beperkte
openingstijden en als je dan vijf dagen per week werkt is dat niet erg handig.

•

Ik deed tot 6 jaar niks anders. Heerlijk bij de bieb gaan zitten lezen of vaak genoeg een dvd
met oude films lenen. Maar dit zijn bezigheden die over genomen zijn door online
steaming diensten epubs en ereaders. Vrijwel door deze aanbod is mijn bezoek beperkt tot
af en toe een kopie koffie drinken bij de bieb omdat het daar wordt aangeboden.

•

In de Nederlandse Bibliotheken kan je heel veel doen. Als je rustig wilt studeren dan kan je
een plekje vinden in de bieb om je huiswerk te maken. Je kan er ook met je klasgenoten in
een aparte ruimte gaan zitten. Er kunnen volgens mij zelfs colleges worden gegeven.
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Natuurlijk kan je veel boeken, E-Book, films, muziek etc. Lenen en bekijken.
Als je het nieuws wil bijhouden kan je diverse kranten lezen en een kopje koffie nuttigen.
Ook kan je diverse cursussen volgen zoals: computer training voor ouderen of de
Nederlandse taal leren.
Er wordt regelmatig een lezing gehouden door een auteur of andere interessante mensen.
Dan kan men zich aanmelden en mogen er een x aantal mensen de lezing volgen.
Voor de kinderen is er ook genoeg te doen. Zo kunnen ze hun favoriete games spelen, films
kijken en muziek luisteren. Er zijn vaak ook speciale lounge hoekjes gemaakt waar je rustig
kan chillen. Bij sommige bibliotheken kan je zelf speelgoed lenen. Voor de hele kleintje zijn
er zelfs vrijwilligers die voor groepjes voorlezen.
Als muzikant heb ik daar ook veel interessante boeken gelezen en voor welke hobby dan
ook kan je er veel interessante kennis vergaren.
Volwassenen die werken kunnen een ruimte afhuren/reserveren om vergaderingen te
houden of in groepen te werken.
Er zijn vast nog wel meer dingen in de Bibliotheek kan doen maar al met al is er veel te
beleven. Voor elke generatie is er wel wat te vinden. Dus ga er maar eens naar toe, dan
kan je het zelf ervaren!
•

Openbare bibliotheken zijn over het algemeen fijne plekken om heen te gaan in dit land. Ik
bezocht ze best vaak tijdens mijn studententijd, omdat ik toen op een best kleine kamer
woonde en daar af en toe moeite had me te concentreren en er gewoon even uit wilde.
Maar zeker niet alleen daarvoor: openbare bibliotheken zijn ook een kennisbron: ze
hebben veel boeken beschikbaar en als je het nodig hebt ook computers om een en ander
op te zoeken. Ik gebruik ze meestal voor het gericht zoeken naar een bepaald boek.
Werken in de openbare bieb is niet ongewoon in Nederland: je ziet er mensen van
verschillende leeftijden en achtergronden. Vaak vind ik dat een openbare bieb ook iets
inspirerend heeft, of is het simpelweg gewoon een ‘nice change of scenery‘.

•

Ik denk dat de voornaamste reden is om boeken te lenen, omdat je zo een hoop geld
bespaart. Ik heb wel het idee dat grote openbare bibliotheken ook veel worden gebruikt
door studenten om in te studeren.

•

Ik zou adam zeggen dat het een plek van cultuur is, dat je er als nederlander van jongs af
aan komt en ermee opgroeit, je begint bij kinderboeken, later studeer je er en daarna kom
je er voor je plezier
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•

Ten eerste wil ik zeggen dat ik dit een leuk topic vind. Ik heb namelijk zelf van september
2018 tot augustus 2019 in Australië gebackpackt en op verschillende plekken gewoond en
gewerkt. Zo ben ik ook 4 maanden Au-pair geweest bij een australisch gezin in de Blue
Mountains bij Sydney. De 2 kinderen uit het gezin houden erg veel van lezen en zo was ik
wekelijks wel met de kinderen in de bibliotheek te vinden, waardoor ik ook enigzins een
idee heb hoe de openbare bibliotheken er in Australie uitzien en wat hier wordt
georganiseerd. Maar zal mijn verhaal op Nederland betrekken en niet op Australië.
In Nederland gaan mensen naar de openbare bibliotheek voornamelijk om boeken uit te
zoeken om te lezen. Naast boeken zijn er vaak ook dvd‘s te huur om thuis een film of een
serie te kijken die bijvoorbeeld online niet terug te kijken is of voor mensen die geen
internet of netflix (of een ander platform) hebben.
Naast allerlei soorten boeken van kinderboeken tot volwassenboeken, kookboeken,
romans, stripboeken etc. zijn er vaak ook andere dingen te doen in openbare bibliotheken.
Zoals voorleesochtenden / middagen voor de kleinere kinderen, maar ook bijvoorbeeld
lezingen of bijeenkomsten.
Veel openbare bibliotheken zitten samen met andere ‘‘organisaties‘‘ in een gebouw. zoals
een dorpsgebouw, wijkcentrum of een kunst- cultuur centrum zoals scholen in de kunst.
Hierdoor is een bezoekje aan de bibliotheek te combineren met een bezoekje aan het
wijkcentrum (eventueel zelfs gerund door dezelfde personen) waar je een kopje koffie kan
drinken en een praate kan maken, bijeenkomsten, hobby clubjes, dans- toneel lessen etc.
Ik vind het goed dat bibliotheken het gebouw delen met dit soort andere organisaties. Zo
wordt de bibliotheek aantrekkelijker omdat er meer te doen is dan alleen een boek te gaan
lezen. En mensen die juist alleen voor het hobby clubje of dansles komen, worden zo
misschien wel nieuwschierig over wat er in de bibliotheek te vinden is, en dat nu ze er toch
al zijn ze daar ook een kijkje nemen en dat zo de bibliotheek ook meer onder de aandacht
komt.
Wel denk ik dat het voor buitenstaanders soms onduidelijk is welke activiteiten er nou
door de bibliotheek georganiseerd worden en welke activiteiten er door anderen
georganiseerd wordt. Op zich denk ik niet dat dit negatief uitpakt, alleen kan het wel zo zijn
dat de bibliotheek misschien meer organiseert dan mensen zich realiseren, omdat ze
automatisch denken dat dit door het wijkcentrum georganiseerd wordt.
Ik denk ook dat een goede samenwerking tussen de bibliotheek en wijkcentrum (of ander
centrum) heel positief kan uitpakken. Samen heb je meer ideeën en kan je meer
organiseren. Ook ben ik bang dat als deze samenwerkingen er niet zijn en de bibliotheek
echt een alleenstaand iets wordt, het helaas budget gericht het niet gaat redden en er zo
meer bibliotheken gaan verdwijnen. Daarom denk ik dat samenwerkingen tussen
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bibliotheken en andere instanties/organisaties vooral aangemoedigd moet worden zodat
meer mensen hier gebruik van kunnen blijven maken.
•

Voor mij vooral als er boeken voor volwassenen op een leuke en interessante manier
worden aangeboden, dat ik net zoals in een boekwinkel wordt geprikkeld om meer te
lezen. Verder veel ruimte voor kennis zoals de OBA in Amsterdam

•

Uhm.. vooral komen ze daar om boeken te lenen en thuis te gaan lezen. Je ziet vooral
mensen die even een kwartiertje binnen zijn, naar de juiste plek lopen van hun genre, even
rondkijken, boeken pakken en dan weer vertrekken. In Nederland heb je niet zo heel veel
mensen die er uitgebreid heen gaan en dan uren in de bibliotheek gaan zitten om rustig te
lezen.
Maar van de bibliotheken zelf doen ze nu wel steeds meer om mensen langer in de
bibliotheek te houden. Dus bijvoorbeeld met cursussen. Maar tegenwoordig heb je er ook
goed internet. Van vriendinnen die anti-kraak wonen hoor ik nog wel eens dat ze naar de
bibliotheek gaan om daar te studeren of allerlei zaken via internet te regelen. Maar ook om
daar films te downloaden en die dan thuis te kunnen kijken.
En ik heb ook nog wel eens clienten die daar gaan zitten. Die zijn dan dakloos. In de
bibliotheek is het warm, hebben ze een dak boven het hoofd, hebben ze iets te doen en
vaak ook nog gratis of goedkope koffie.

•

•

In Nederland gaan we naar openbare bibliotheken om boeken te lenen en te studeren.
Totdat de leeftijd van 18 jaar is bereikt, mag dit allemaal gratis. Je kunt per keer een
bepaald aantal boeken lenen voor (vaak) een periode van zes weken. Op deze manier
wordt het leren lezen bevorderd. Universiteitsbibliotheken blijven ook gratis, daar kun je
schoolboeken lenen en rustig studeren. Elke bibliotheek hanteert namelijk stilte. Je kunt in
bibliotheken rustig zitten in speciale zithoekjes, gebruikmaken van computers en
rondkijken tussen alle stellages met boeken. Bibliotheken hebben niet alleen boeken te
leen, maar ook films op dvd, tijdschriften en soms spelletjes.
Hi Lisette,
Eigenlijk verwacht ik dat wel! Omdat het al zo‘n tijd geleden is ga ik er vanuit dat er best
veel veranderd is. Saai en stoffig zal het niet meer zijn, volgens mij overleeft dat imago het
niet. Wellicht is er dus veel meer te doen dan ik heb beschreven!

•

De OBA Bibliotheek is een plek van rust en inspiratie, er komen van allerlei soorten
mensen, uit alle doelgroepen. Mensen komen er met hun kinderen, maar ook om zelf te
lezen. Of om de computers te gebruiken. Je hebt er wel een pas voor nodig, je kunt een
aantal boeken per keer lenen.
Ik ben er zelf al heel lang niet geweest.
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•

Persoonlijk weet ik niet precies wat de beweegredenen zijn van de bezoekers. Toen ik jong
was heb ik regelmatig bibliotheken bezocht, omdat dat toen de normaalste zaak van de
wereld was. Je moest voor school boeken lezen, daar kon je terecht. Je kon dan een keuze
maken uit duizenden boeken. De tegenwoordige bibliotheekgangers zijn denk ik mensen
van de vroegere generatie of mensen die een plaats van rust zoeken om te studeren, lezen
of tot zichzelf te komen. Een plaats om te socializen is het in ieder geval beslist niet,
wanneer ik namelijk terugdenk aan vroeger herinner ik me direct het "ge-SSSST" bij elk
minste of geringste geluid. Iets waar ik me tegenwoordig wat bij kan voorstellen, destijds
echter maakte het geklier alleen maar interessanter. Nu ik er zo over nadenk is het
helemaal geen verkeerd idee om de boeken die je leest uit de bibliotheek te halen.
(Goede) Boeken zijn doorgaans niet goedkoop en eigenlijk heb je het maar nodig zolang je
het leest. Daarnaast is het niet heel milieuvriendelijk als iedereen een eigen exemplaar van
een boek heeft om te laten verstoffen in de kast na (g)een keer lezen.

•

Ik zou tegen Adam zeggen dat je bij openbare bibliotheken terecht kunt voor het lenen en
ook kopen van oudere boeken (die te oud zijn om uit te lenen), voor het lezen van
tijdschriften, lenen van e-books en voor internet. Ook is het mogelijk om de Bibliotheek te
gebruiken als studieplek. Elke stad heeft een bibliotheek en de bibliotheek krijgt subsidie.
Een bibliotheek hoort bij Cultuur en dit vinden steden vaak belangrijk. Ik denk dat het ook
als een stukje ontwikkeling wordt gezien voor Nederlanders en daarom is het op veel
plekken in Nederland te vinden. Ik vind het altijd erg fijn om te lezen, dus ik was als kind
erg blij met de bibliotheek in ons dorp.

•

Hey Adam, wat grappig dat je dat vraagt. Mensen hier in Nederland gaan met name naar
de bibliotheek om boeken te lenen. Dat kan met een abonnement, dat niet eens echt duur
is. De bibliotheek heeft vaak echt heel veel boeken, met als uitzondering boeken die net
nieuw zijn uitgekomen. Verder functioneren veel bibliotheken ook een beetje als openbare
ruimte, waar bijvoorbeeld lezingen gehouden worden en andere samenkomsten
plaatsvinden. Bijna elke middelgrote stad heeft wel een bibliotheek, ik kan je die van ons
wel even laten zien, hij is niet ver!

•

Een reden zou kunnen zijn dat mensen een plek zoeken waar rust en stilte te vinden is. Een
bibliotheek zou daarvoor een geschikte plek zijn. Veel mensen hebben thuis geen stille plek
omdat zij gestoord worden door familieleden, huisgenootjes of kinderen.
In een bibliotheek zijn uiteraard ook duizenden boeken te vinden als je daar van houdt. Het
voordeel daarvan is dat je deze niet hoeft te kopen maar deze kan lenen. Dit bespaar je
veel geld.
Ook zijn er computers (of wifi) te vinden waar je tegen een laag tarief gebruik van kan
maken. Op deze manier kan jij je bezig houden met je werk.
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•

In Nederland noemen we de bibliotheek ook wel de bieb, een makkelijke afkorting. Het is
normaal om een lidmaatschap bij een Bieb af te sluiten als je gebruik wilt maken van
faciliteiten.
Het is erg normaal dat studenten gebruikmaken van de bieb om te studeren. Je kan gebruik
maken van verschillende boeken, maar het is erg onoverzichtelijk om iets te vinden wat je
interessant lijkt. Maar je kan ook gebruikmaken van e-books of bladmuziek.

•

Ik wist helemaal niet dat de bieb bladmuziek heeft.

•

Als je je rust zoekt ben je welkom. Een babbetle met personeel over een goed boek ? Of
een mooi boek lesen in een afgelegen hoekje kan wonderen doen. Maak jeself gelukkig en
denk vooral niet teveel na. Een bieb betekend vrijheid en je mag zijn wie je wilt.

•

Openbare bibliotheken zijn er voor mensen om kennis op te doen, te lezen maar ook om
elkaar te ontmoeten en met elkaar in discussie te gaan. Je hebt er niet perse een
abonnement nodig om binnen te komen en daar boeken te lezen. Je mag rustig de hele
dag lezen of studeren in een openbare bieb. Tegenwoordig is het wel zo dat je bij sommige
openbare bibliotheken een klein bedrag betaald om boeken, cd‘s, dvds, games etc. mee
naar huis te nemen en die mag je dan voor een aantal dagen/weken lenen.

•

In Nederland gaan mensen naar de openbare bibliotheek om een boek te lezen of om te
studeren. Even tot rust komen en de focus opzoeken op een andere locatie. Thuis raak je
snel afgeleid en kom je vaak niet toe aan het lezen van een boek of het oppakken van je
studie. In een bibliotheek kun je boeken lezen/huren, studeren en werken. Er zijn een hoop
verschillende boeken te vinden in een bibliotheek. Van reisboeken tot kinderboeken. Er is
voldoende keus en voor ieder wat wils! Vaak zijn er ook wel een aantal rustruimtes en
leeshoeken te vinden. Voor kinderen is het ook heel leerzaam en leuk om naar de
bibliotheek te gaan. Ze kunnen zelf een boek uitkiezen en die huren om dat boek tenslotte
thuis te gaan lezen.

•

Ik zou tegen Adam zeggen als je je verveelt of iets wil leren van eens een keertje mee a de
bieb. Hij moet het toch zelf ervaren denk ik.

•

Ik kom er voorsl om te studeren of om leerzaam materiaal te lenen, dat werkt erg goed
voor mij😁

•

De openbare bibliotheken waar ik ben geweest in Australië waren kleinere bibliotheken in
de dorpjes als je van Sydney naar de Blue Mountains gaat. Deze waren heel erg
vergelijkbaar met de openbare bibliotheken die ik hier in Nederland ken.
Ik woon zelf in Amersfoort, hier zat vroeger ook in elke woonwijk een bibliotheek (nu veel
filialen opgeheven en zijn er nog maar enkele)
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Daar had je dat zegmaar ook alleen liggen de dorpjes daar wat verder uit elkaar.
Bij de ene bibliotheek zat ook het wijkcentrum in hetzelfde gebouw. Hier ging ik op een
gegeven moment ook elke woensdagochtend van 10.00-12.00 naar een socialize groep.
Daar konden mensen die in de buurt woonden samenkomen, altijd koffie en thee en kon je
kletsen etc. Aangezien ik daar alleen kwam en de kinderen elke dag naar school gingen,
vond ik dit wel leuk om ook anderen te leren kennen.
De andere bibliotheek zat in het gebouw van het theater. Hier was de bibliotheek ook
regelmatig in de avonden geopend. Ook speelden hier vaak bandjes, voornamelijk als
voorprogramma van de theatervoorstellingen.
Verder waren de bibliotheken niet heel groot. 1 verdieping. Met een hoek met alle
kinderboeken. En de rest van de bibliotheek met volwassen boeken, gesorteerd op genre.
Door de bibliotheek heen een aantal computers waar je gebruik van kon maken.
De bibliotheken waar ik ben geweest waren dus redelijk klein, en in de dorpjes, dus
geenuniversiteiten in de buurt. Ik zag voornamelijk kinderen en ouderen in de bibliotheek
en weinig mensen van mijn leeftijd. Er waren dus ook geen echte werk- / studeerplekken.
Wel een paar tafeltjes met stoelen en voor de kinderen bankjes, tafeltjes en krukjes.
Voor kleinere kinderen (onder 4) waren er wel regelmatig ochtendjes met voorlezen,
knutselen etc. maar de kinderen waar ik au-pair voor was zaten al op de basisschool dus
hier heb ik geen gebruik van gemaakt.
•

De openbare bibliotheken waar ik ben geweest in Australië waren kleinere bibliotheken in
de dorpjes als je van Sydney naar de Blue Mountains gaat. Deze waren heel erg
vergelijkbaar met de openbare bibliotheken die ik hier in Nederland ken.
Ik woon zelf in Amersfoort, hier zat vroeger ook in elke woonwijk een bibliotheek (nu veel
filialen opgeheven en zijn er nog maar enkele)
Daar had je dat zegmaar ook alleen liggen de dorpjes daar wat verder uit elkaar.
Bij de ene bibliotheek zat ook het wijkcentrum in hetzelfde gebouw. Hier ging ik op een
gegeven moment ook elke woensdagochtend van 10.00-12.00 naar een socialize groep.
Daar konden mensen die in de buurt woonden samenkomen, altijd koffie en thee en kon je
kletsen etc. Aangezien ik daar alleen kwam en de kinderen elke dag naar school gingen,
vond ik dit wel leuk om ook anderen te leren kennen.
De andere bibliotheek zat in het gebouw van het theater. Hier was de bibliotheek ook
regelmatig in de avonden geopend. Ook speelden hier vaak bandjes, voornamelijk als
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voorprogramma van de theatervoorstellingen.
Verder waren de bibliotheken niet heel groot. 1 verdieping. Met een hoek met alle
kinderboeken. En de rest van de bibliotheek met volwassen boeken, gesorteerd op genre.
Door de bibliotheek heen een aantal computers waar je gebruik van kon maken.
De bibliotheken waar ik ben geweest waren dus redelijk klein, en in de dorpjes, dus
geenuniversiteiten in de buurt. Ik zag voornamelijk kinderen en ouderen in de bibliotheek
en weinig mensen van mijn leeftijd. Er waren dus ook geen echte werk- / studeerplekken.
Wel een paar tafeltjes met stoelen en voor de kinderen bankjes, tafeltjes en krukjes.
Voor kleinere kinderen (onder 4) waren er wel regelmatig ochtendjes met voorlezen,
knutselen etc. maar de kinderen waar ik au-pair voor was zaten al op de basisschool dus
hier heb ik geen gebruik van gemaakt.
•

Voor mensen in Nederland is iedereen welkom bij openbare bibliotheken, ongeacht je ras,
afkomst en religie.
De redenen dat mensen naar openbare bibliotheken gaan is dat je in alle rust je boeken
kunt lezen en je mensen kan leren kennen die ook van lezen houden.
Hier kun je boeken lenen en meenemen maar ook ter plekke lezen of andere bezigheden
op computer of je eigen laptop zodat je in alle rust alle opdrachten kunt maken of lezen
met een e-reader.

•

ik zelf vindt interactie belangrijk. Maar ik weet niet hoe ik aan iemand uit het
buitenland moet uitleggen wat een bibliothekeek is. Ik kom er zelf al bijna nooit.daarom
zou ik tegen hem of haar zeggen ga gezellig een keertje mee en dan zie jeva zrlf wat onze
bibliothekeek is en inhoud. Ik kan alleen zeggen je kunt er boeken lezen en mee na huis
nemen.

•

De openbae bibliotheek wordt in Amsterdam veel gebruikt door studenten om te
studeren. Zelf kom ik uit Hoorn dus ik weet niet precies wat er zo prettig is aan die
bibliotheken dat alle studenten daar gaan zitten. Daarnaast is het denk ik ook een prettige
plek voor zwerver om te zitten, het is gratis, warm en ze kunnen de krant lezen.
Daarnaast komen er veel ouderen, er worden lezingen gegeven en ook computerlessen
volgens mij. Daarnaast is het voor hun denk ik ook een sociaal uitstapje. Zelf ben ik een
tijdje lid geweest, zodat ik ebooks kon lenen dat was wel erg handig. Fysieke boeken halen
ging niet, omdat de openingstijden toch redelijk beperkt zijn en tijdens werkuren meestal.
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•

Ik denk dat Adam verrast zou zijn over de rust en ruimte die er zijn, en over alle
verschillende faciliteiten, zoals dus het kleine cafeetje, boekenuitleen, computers, culturele
activiteiten en informatiebalie met vriendelijke medewerkers. De veelzijdigheid van de
bibliotheek zou denk ik verassend kunnen zijn.

•

Een bieb is een plek waar ik toen ik jong was graag kwam om informatie op te zoeken,
want het internet was nog niet zo volledig als nu.
tegenwoordig is de bieb een plek waar mensen komen om rustig te werken, ze zijnvaak
centraal gelegen in de grote steden vanwege hun functie vroeger, dus ideaal om af te
spreken.
verder komen er nu veel mensen die graag lezen en daar dus geregeld om de zoveel tijd
een boek komen halen / omruilen voor weer een nieuwe.
verder kan ik mij voorstellen dat je in de bieb over bepaalde informatie kan beschikken uit
bijvoorbeeld onderzoeken oid. Geverifieeerde info zogezegd.

