Beleidsplan

Bibliotheek Enschede
2015 - 2016

Mila “In de Bieb

kan ik lekker rustig
studeren en ook meteen
iets opzoeken...”

‘De kern van de opdracht van de bibliotheek
is dat zij bijdraagt aan en de basis vormt
voor de kennis- en informatiesamenleving.
Haar opdracht bestaat uit het stimuleren,
ondersteunen, faciliteren en toerusten van
burgers om mee te kunnen doen in en
bij te kunnen dragen aan de moderne
kennissamenleving’.
Rapport Cohen:
Bibliotheek van de Toekomst

Kernfuncties openbare bibliotheek
Wie & Wat

gebeurt er allemaal
in de bibliotheek?
Kennishuis partners

Muziekbank
Gemeente Enschede Digisterker
Arcon
OWG Zoetermeer
Alifa
Huiswerkbegeleiding
i-Workspace in de Bibliotheek
Leren in de Bieb
Muziekbank Overijssel
Praathuis
Operation Education
Seniorweb Leercentrum
MKB Enschede
ROC van Twente
Saxion
Stadsarchief
DeBroekriem
Joomla community
Tkkrlab
SIVE,
(Multiculturele) leesclubs
Taalpunt Enschede
Volksuniversiteit
UWV/werkplein (klik & tik, digisterker)

Taal- en Leesbevordering

Aanbod 0 tot 4 jarigen
Activiteiten voor het basisonderwijs
Boekstart (0-1 jaar)
Groepsintroductie volwassenen
Rode draad (groep 1- 8)
VoorleesExpress

Specials

Biebevent
Aangepast lezen volwassenen
Sollicitatieworkshops
De tafel van één
Inspirerende ontmoetingen
Bladmuziek
Boeken aan huis
Makkelijk Lezen Plein
Twente Collectie

Overig

Boekverkoop
BSO-programma
Enschede leest voor
Maatschappelijke stage
Tentoonstellingen
Leerwerktrajecten
Begeleiding alternatieve strafverlening

Om te laten zien dat het bibliotheekwerk veel meer inhoudt
dan het uitlenen van boeken, zijn tijdens het proces van
bibliotheekvernieuwing in 2005 vijf kernfuncties benoemd
door Rijk, provincies en gemeenten. Deze kernfuncties zijn
vastgelegd in de Richtlijn voor bibliotheken, opgesteld
door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en in de wet
stelsel openbare bibliotheekvernieuwingen.

De kernfuncties zijn als volgt omschreven:

1

Kennis- en informatievoorziening

De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie biedt met
de collectie als basis mogelijkheden tot uitlenen, raadplegen,
vraagbemiddeling (persoonlijk en digitaal). In het bijzonder kan
hierbij overheidsinformatie (van, maar ook over de overheid)
betrokken worden en informatiepunten op het gebied van bij
voorbeeld jeugd, opvoeding, zorg en gezondheid.

2 Ontwikkeling & educatie

De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie
stelt projectcollecties samen, biedt studie-mogelijkheid voor
scholieren, studenten en autodidacten met bijbehorende
voorzieningen, ondersteunt het onderwijs, in de eerste plaats met
de collecties, maar ook door lessen in informatievaardigheden.
Informatievaardigheden worden ook overgebracht aan andere
doelgroepen.

In alle stadsdelen bereikbaar voor
ouderen en kinderen, méér van en
in de wijk, meer ontmoetingen.
1.300.000 uitleningen per jaar
filialen
1.
2.
3.
4.
5.

Bibliotheek Zuid; 273.000
Bibliotheek Glanerbrug; 132.000
Bibliotheek Stadsveld (samen met HSL); 118.000
Bibliotheek Twekkelerveld (samen met Estinea); 67.000
Jeugdbibliotheek Prismare
(Jeugdfiliaal samen met Aveleijn); 42.000
Boekenbus (Lonneker,Boekelo en 60 % t.b.v. scholen): 111.000

Boeken aan huisdienst

thuisbezorging en in tehuizen: 31.000

Van bruisende centrale tot thuisbieb

Visie tot 2020
Bibliotheek Enschede draagt bij

3 Kunst & cultuur

aan persoonlijke ontwikkeling en
maatschappelijke participatie.

De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur presenteert
uitingen van en materialen over intellectuele en artistieke
activiteiten. De bibliotheek sluit aan op de lokale en provinciale
culturele tradities. Door samenwerking met andere culturele
instellingen geeft de bibliotheek informatie over de achtergronden
van (museale) presentaties en tentoonstellingen, over muziek- en
toneeluitvoeringen.

Het uitlenen wordt een steeds
kleiner deel van de service
die de bieb als kennishuis
verleent, moderne techniek en

4 Lezen en literatuur

nieuwe media worden steeds

De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur biedt voor
jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een
daarop aansluitende collectie. De collectie voor volwassenen sluit
aan op het leesgedrag van de lokale bevolking (gedifferentieerd
naar doelgroepen en behoeften), maar biedt ook een eenvoudige
toegang tot de totale collectie van de Nederlandse openbare
bibliotheken. Literaire lezingen en voordrachten behoren tot de
standaardactiviteiten op het gebied van leesbevordering.

belangrijker. Toch blijft de Taal- en
Leesbevordering de kerntaak.

Lzeen en
shicrejvn
is neit voor
iereeden
vezlafneksprend.

5 Ontmoeting en debat

De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat is de neutrale,
objectieve, niet partijdige ontmoetingsplaats, waar alle groepen
van de samenleving elkaar kunnen tegenkomen. De bibliotheek
biedt ruimte als vrijplaats voor lokale initiatieven, voor debat
over maatschappelijke thema’s, voor voorlichting over complexe
onderwerpen en discussie over onderwerpen van lokaal, regionaal,
landelijk of mondiaal belang. Effecten als ‘stille emancipatie’ worden
uitdrukkelijk betrokken bij de wijze van handelen van de bibliotheek.

Enschede
kosten
werkeloosheid
€ 26 miljoen

laaggeletterdheid
kost Enschede
€ 5,4 miljoen/jaar
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Kosten laaggeletterdheid in Enschede:
€ 5.400.000,- per jaar!
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Kosten Enschede
laaggeletterdheid

€5.400.000,Bi per jaar d
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45% van de werklozen is laaggeletterd
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17.000 inwoners van Enschede zijn laaggeletterd!
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17.000 inwoners
laaggeletterd: 12%
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Enschede
158.000
inwoners
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Bibliotheek van de toekomst:
Knooppunt voor
kennis, contact en cultuur
Wist u dat de bibliotheek
Enschede afgelopen jaar...
... 1,3 (!) miljoen uitleningen heeft verwerkt aan
30.000 leden (0-110 jr.)
... 10.000 uur open was
... 250 groepsbezoeken heeft gehad
... 3.700 peuters in de voorleesweek op bezoek heeft gehad
... 437 laaggeletterden heeft geholpen
... 15 scholen gebruik hebben gemaakt van Rode draad
... 4 groepen gebruik hebben gemaakt van Blauwe draad
... 570 baby’s het leuke BoekStartkoffertje cadeau kregen
... 120 groepen trainingen in mediawijsheid volgden
... 500.000 bezoekers op de site heeft gehad
... 930 leerlingen uit Glanerbrug
... 1.175 leerlingen uit Prismare
... 1.450 leerlingen uit Stadsveld
... 515 leerlingen uit Twekkelerveld
... 910 leerlingen uit Zuid
... 5.560 leerlingen via de Boekenbus
... 10.540 leerlingen hebben klassikaal geleend!

lezen leren leven

Filialen
Bibliotheek Glanerbrug
Jeugdbibliotheek Prismare
Bibliotheek Stadsveld
Bibliotheek Twekkelerveld
Bibliotheek Zuid
Boekenbus

Adresgegevens
Bibliotheek Enschede
Pijpenstraat 15, 7511 GM Enschede
Tel.: 053-4804804
info@bibliotheekenschede.nl
www.bibliotheekenschede.nl

