BiebPanel onderzoek 2016-3 - Toekomst van de Bibliotheek - Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Welke bibliotheek? Onze bibliotheek in Aalden is dicht . Voor ons is het op dit moment niet belangrijk hoe de bibliotheek eruit
moet zien. Onze eerste wens is dat de bibliotheek weer in het dorp komt.
Bibliotheek Rolde
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Behoud de bibliotheek in zijn huidige vorm!!!
Combinatie van papieren boeken, digitale boeken (e-books en luisterboeken) en studiemogelijkheden met computers.
De bibliotheek kan meer diensten aan bieden behalve alleen uitlenen van boeken / films enz.
Een ontmoetingsplek waar mensen samen komen en waar je (nog steeds) boeken kunt lenen. Waar je cursussen kunt volgen.
In ieder geval iets met een sociaal karakter.
Ik kan digitaal boeken bestellen die thuis worden bezorgd en na periode x weer worden opgehaald.
leestafel en zitje met tijdschriften en de nieuwste boeken, boekbespreking
rustig, mooie stellingen met boeken, makerspace
thema avond en daar over filosoveren
Veel keus in de nieuwste boeken, goede stoelen om op je gemak boeken in te zien, ontmoetingsmogelijkheid en vriendelijke
bibliothecaresses
Bibliotheek Gieten
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Boeken lenen in de vorm passend bij die tijd, bijvoorbeeld digitaal. Ontmoetingsplek voor literatuur en aanverwante gebieden
(cultuur in bredere zin ), blijvende aandacht voor laaggeletterdheid en taalontwikkeling.
Boeken!
De authentieke boeken (alles is nog lang niet gedigitaliseerd) maar ook het digitale aanbod en eventueel boeken, films, lezingen
instucties etc. Voor leden tegen gereduceerd tarief en mogelijk voor niet leden tegen hoger tarief om meer gebruikers te krijgen
(meer inkomsten en faciliteiten).
Een bibliotheek moet in iedere geval boeken blijven uitlenen, een hoofdtaak! en verder meegaan met de tijd.
Het zou fijn zijn als de bibliotheek zou intergrerrn in een multifunctioneel centrum. Zodat mensen elkaar meer zullen
tegenkomen. Dit zal de onderlinge samenhang bevorderen, hetgeen in de toekomst hard nodig zal zijn om het geheel leefbaar
te houden.
Ik gebruik de Bibliotheek vrijwel uitsluitend voor het lenen van veel boeken en zie dat in mijn toekomst (ik ben nu 82) niet
veranderen. Geen idee dus wat er voor veranderingen nodig zijn. Zolang ik er mijn boeken kan vinden blijf ik tevreden.
ik zou graag een graag een groter aanbod van recente boeken zien.
lezingen met schrijvers/ workshops over literatuur/ leeszaal voor tijdschriften/
Lichte, gezellige ruimte met breed aanbod van boeken, tijdschriften, muziek, films; internet waarmee ook historische archieven
zijn te raadplegen; alle programmaoverzichten van theaters in omgeving om in te kunnen zien; tijdschriften om te lenen; koffieen theefaciliteiten; de mogelijkheid om vanuit heel Nederland materiaal te reserveren en lenen.
mogelijkheden om te internetten. mogelijkheden om boeken en tijdschriften te lezen en te lenen. cursus volgen
nog steeds tastbare boeken om mee naar huis te nemen en te bekijken en lezen. Informatieve boeken voor bijv. om op vakantie
te gaan etc. Dingen als een encyclopedie hoeven niet meer, doen we wel via internet of iets anders nieuw. Tijdschriften van
allerlei soorten. Boeken die je nodig hebt voor je werk, zodat je niet alles hoeft aan te schaffen. (misschien kan dat dan ook wel
via internet). Of misschien wordt de bied wel een digitale omgeving waar je meer kunt dan thuis.
Ouderwetse boeken, ouderdoms vriendelijke inrichting.
Wat mij betreft blijft het kunnen lenen van boeken e.d. het belangrijkste van een bieb. Daarnaast lijkt een uitbreiding van
cursussen zoals:nieuwe media, pc, laptop, fotografie talen, hobby's (tekenen, druktechnieken, e.d.), info van en over
politiek(politieke partijen), tussen kunst en kitsch, consumenten voorlichting door en panel over verschillende
gebruiksvoorwerpen e.d. heel nuttig, De bieb is daarvoor een prima plek.
zeer zeker met de tijd mee laten gaan, stil staan is achteruit gaan!
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Bibliotheek Annen
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
actuele e-boeken.
Een goede collectie informatieve en fictie boeken, e-books. Eigenlijk gewoon zo doorgaan en met de tijd meegaan.
leestafel incl. mogelijkheid tot kopje koffie; kunstuitleen; cursusaanbod op literair, creatief en cultureel gebied en ictontwikkelingen; lezingen en debatavonden over onderwijs, maatschappij en cultuur. Uitbreiden van de collecties Franse en
Italiaanse literatuur (onvertaald).
modern en goed toegankelijk. boeken, computers en tijdschriften, kopje koffie kunnen drinken
Nog verder digitaliseren, aanbod e-boeken vergroten, interactieve ruimte beschikbaar stellen.
ruimte bieden voor bv historische verenigingen, om zo school / geschiedenis / bibliotheek eenvoudig te koppelen voor de jeugd
en de ouderen.
Toegang tot de digitale catalogus in de bibliotheek. Kranten- en tijdschriftartikelen kunnen opvragen en in de mail kunnen
krijgen, of op je persoonlijke site. Kortom, alles is toegankelijk, maak het ook in de bieb beter toegankelijk.
Bibliotheek Gasselternijveen
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Hele moeilijke vraag. Blijf gewone papieren boeken aanbieden. Nog meer ontmoetingsplek voor diverse activiteiten en hobby's.
Leerplek. Online onderwijs combineren met echt onderwijs, vb Moocs. Verder meegaan met tijd en waar kan visionair zijn. Kijk
naar bibliotheken in rest van wereld. Zoiets.
vooral meer keuze, ook in kleine dorpen en een logischer indeling
Bibliotheek Borger
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
e-books en een goede website. ruimte kan kleiner; een paar informatiepunten.
Een frisse uitstraling en geinspireeed worden om een gewoon boek te lezen Qua doen zou het fijn zijn als er meer computer en
taalcursussen zijn
flinke ruimte , zonder lawaai .
Ik ga naar de bieb voor boeken en tijdschriften. Zolang dat zo blijft, blijf ik komen....
Meer mogelijkheden om boeken de te downloaden, e Books
Ontmoeting
Recente boeken blijven uitenen. Goede app. E-books die je makkelijk kunt lenen. Bibliotheek in een winkel/koffiezaak.
Rustige ruimte, veel boeken
Bibliotheek Nieuw-Buinen
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Gewone boeken en tijdschriften. E-books
het moet een ruimte zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een rustige sfeer zo mogelijk met een kopje koffie/thee. en
natuurlijk moet je je boeken kunnen uitzoeken.
lekker veel kinderboeken, ook de nieuwste en literatuur, ook nieuwere schrijvers/ boeken
Bibliotheek Odoorn
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
enkele grote ruimtes met elk eigen functies. Dus bijv. voor boeken; voor films, voor luisterboeken, voor e-books, een ruimte met
computers, tablets (of wat er over 10 jaar voor i9n de plaats is gekomen), gratis wifi, mogelijkheden om les te krijgen in bepaalde
media, sowieso gevarieerd aanbod van lezingen e.d. Natuurlijk een ruimte voor kinderen met aantrekkelijke boeken alsook
computers e.d.
ik denk niet dat er dan nog een bieb is. Alles zal meer online en virtueel zijn.
Ik hoop nog steeds op papieren boeken
Maak de bibliotheek gratis voor iedereen, het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. De rijken zijn over het algemeen
wel goed geschoold, de armen daarentegen veel minder. Houdt het aanbod aan boeken en e-books zowel van de jeugd,
volwassenen als informatief op peil, zorg dat de bibliotheken niet verder dan 5 km van de klant verwijderd is. Dit in verband met
taalachterstand in verschillende gebieden van Drenthe, ouders die zelf een taalachterstand hebben zijn minder snel bereid om
een grotere afstand af te leggen om naar de bibliotheek te gaan, daarmee doen ze hun kinderen te kort. Breng de bibliobus weer
tot leven, de bus kan de gebieden bereiken daar waar de bibliotheek op een te grote afstand ligt van de klant. De bibliotheek
moet sfeer uitademen, niet als een supermarkt eruit zien (retail van tegenwoordig) gezellige hoekjes hebben, een koffietafel om
de krant of tijdschrift te kunnen lezen, en GEEN bordje op deze tafel met de tekst "ALLEEN voor PERSONEEL" (dit is uit den
boze, niet klantvriendelijk) koffie, thee, water en ranja voor de klant wanneer die behoefte heeft om iets te drinken. En geef aan
dat de bieb niet alleen voor leden is, maar dat iedereen welkom is. Heel veel mensen die geen lid zijn denken dit, breng daar
verandering in en maak het vooral openbaar, wat dat betreft is het personeel heel erg op zichzelf gericht en meer met het vak
bezig dan met de klant. En daar gaat het tenslotte om DE KLANT.
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Ontmoetingsplaats bevorderen. Een gezellige ruimte waar iets valt te halen op een laagdrempelige manier. Open ruimte naast
thema bijeenkomsten. + amateur) schrijvers ontmoeten lezers. Digitaal podium bieden voor amateur schrijvers.
Ontmoetingsplaats voor de regionale economieën die gaan ontstaan.
veel boeken en maar een deel digitaal
vooral lenen digitale boeken, mogelijkheid om makkelijk uit heel de provincie papieren boeken te lenen, bibliotheken die er zijn
behouden. ik heb geen behoefte er personen te ontmoeten, geen lezingen, of plaatselijke cursussen. cursussen digitaal.
Bibliotheek Valthermond
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
overzichtelijk ingedeelde ruimte, met zitjes zodat je even kan kletsen met iemand die je ontmoet, aanbod van boeken dat je
online kan reserveren. graag ook een dag per week n bibliothecaris voor in informatie. aparte hoek voor kinder/jeugd boeken
Bibliotheek Coevorden
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
1. meer tijdschriften, in de winkels is minder aanbod. 2. dvd-series 3. iedere keer kijken welke smaak/voorkeur
boeken/ebooks, 4. aanplakbord voor culturele zaken. zelf schilder ik en kan in de bieb geen flyer kwijt. of het is meteen weg.
5. wijzen op bijv. digitale sites, zoals pinterest, waarbij je kunst kunt zoeken
Aanbod groter maken. Boeken uit heel Nederland, de hele wereld?, kunnen lenen.
Cursus omgang met gps voor 50 + en evt andere nw dingen om zo de mensen erbij te houden. Leren gaat gewoon langzamer.
Boeken dienen altijd beschikbaar te blijven een beeldscherm is niet altijd fijn.
Fysieke boeken, e-readers, lezingen
Gewoon boeken uitlenen, tijdschriften en cursussen aanbieden, niet alles hoeft hightech!
heel veel boeken en wat meer muziek en films .
Hetzelfde als nu.
Ik denk dat de bieb verdwijnt over een paar jaar. Mensen lezen veel vaker via e-boeken en voor opleidingen /cursussen enz zijn
ook andere bedrijven /instanties. Voorleesboeken enz gaat ook via internet of een ebook. Dus ik weet niet wat voor invulling
/toevoeging de bieb in de toekomst heeft. Misschien een paar centrale vestigingen waar boeken verzameld worden en ingelezen
of geleend kunnen worden...
meer keus in boeken
Misschien meer computers, maar ik hoop dat de papieren boeken ook een grote plaats blijven innemen.
Niets, persoonlijk vind ik de bieb vooruitstrevend
tot nu toe ben erg tevreden, en welke veranderingen moeten plaats vinden zou ik op dit moment niet weten.
Uitgerust met touchscreens; automatisch op stemgeluid en -herkenning die boeken tevoorschijn halen die mijn persoonlijke
interesse hebben; te betreden met eigen "key" zodat ik op elk door mij gewenst moment (binnen bepaalde openingstijden)
terecht kan; WEL nog 'echte' boeken. Verder weet ik het niet.
veel digitaal aanbieden
Veel digitale materialen, waarvoor je niet perse naar de vestiging hoeft. Daarnaast ook papieren materialen. Vaker open.
Voor mij persoonlijk hoeft er niets te verandren, goede leesboeken die rouleren tussen de bibliotheken. Thuis bestel ik boeken
en doe ik alles op internet
Wat mij betreft graag "meer van hetzelfde" boeken kunnen inzien en lenen.
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Bibliotheek Dalen
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
boeken van allerlei, koffieochtend of middag, dorps middelpunt
De ruimte moet mogelijkheden bieden om workshops of lezingen bij te wonen c.q. te organiseren. En leestafel met tijdschriften
en informatie over nieuw verschenen boeken lijkt mij ook fijn. Het ontmoeten van literatuur- lectuurliefhebbers blijft een functie
die past bij de bibliotheek van de toekomst. Voortschrijdende digitalisering biedt de bibliotheek mogelijkheden om de mensen te
helpen deze stap ook te zetten.
Digitale boeken, koffiecorner, boekverfilmingen aanbieden, spreekbeurten van schrijvers, schrijversworkshop.
E-boeken en gewone boeken. Bezorging van boeken aan huis (via online reservering), meer ontmoetingsactiviteiten
In ieder geval een ruimte om te zitten, boeken om te kunnen inzien, personeel om de lezer behulpzaam te zijn . Dit zijn primaire
voorwaarden voor mij om een bibliotheek te bezoeken. Het komt overeen met een boekenwinkel waar ik deskundig geholpen
wordt.
Leestafel met landelijke en regionale kranten . Computers om infornatie op te zoeken. Boekenkasten. Kinderleestafel en
kinderboeken en tijdschriften. Exposities van literaire activiteiten en een infobord etc...
spraakcomputer voor opzoeken boeken/artikelen
Bibliotheek Oosterhesselen
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Boeken van papier en films, series, ebooks, een plek om te kunnen studeren
De bibliotheek zou een literair café kunnen hebben, waar lezingen en boekbesprekingen kunnen plaatsvinden.
EBooks, wifi, laptops naast de huidige fysieke collectie
een goed actueel aanbod van informatieve en literaire boeken, een rustige leeshoek met koffie/thee, kranten en tijdschriften
Leesboeken
niet veel veranderen, wel e-boeken toevoegen en betere collectie film/ en muziek dvd's
Ruime keuze aan boeken en E-Books. Personeel met kennis van zaken. Koffiehoek en voldoende digitale informatie.
Bibliotheek Schoonoord
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
boeken uitlenen daar is de bieb voor.
Eboeken.
een uitgebreide keuze aan boeken
Gewoon boeken uitlenen
schrijvers ontmoeten, lezingen over diverse onderwerpen, boeken blijven in de toekomst , uitleg over hoe je boek moet lezen en
over de nederlandse taal , met name voor de jeugd die daar steeds meer moeite mee krijgt.Drentse taal in stand houden en info
geven over de geschiedenis hiervan,Fotografie, vogels herkennen etc, tuinieren
Bibliotheek Sleen
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
belevingsgebied. Boeken, e-books er tussen tafels waar je lekker kunt zitten koffie drinken. Eigenlijk niet zo heel veel anders
dan nu
Boeken (in diverse vormen), opinie bladen, muziek, cursussen, thema avonden
boeken tijdschriften,cursussen
Boekenkasten en computers
Cursussen, exposities, nog steeds boeken en muziek kunnen lenen, ruimte van de bibliotheek verhuren voor activiteiten,
infocentrum,
Ik blijf toch gewoon bij het lenen van boeken. Online bestellen, thuis bezorgen.
ik denk dat er niet zo veel veranderd zal zijn. ik denk dat er mee aan kunst gedaan zal worden, b.v. deel-exposities van Musea.
Wellicht een tijdelijke stand van een regionale artisan, die b.v. laat zien welke keramiek hij maakt. Ik denk dat er handenarbeid
voor ouderen zal zijn. Een dam- en/of schaak competitie voor dorpsgenoten.
sneller wisselen van het aanbod boeken in de bibliotheek, ruimer aanbod van boeken voor e-reader
Bibliotheek de Wijk
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
De boeken blijven voor mij centraal staan. Verder filmavonden, muziek, lezingen, cursussen. Heel belangrijk blijft ook:
schoolbezoeken. Schrijversbezoeken. Er wordt al veel gedaan op dat gebied en verder uitbreiden? Geen idee!
Ebooks maar vooral ook papieren boeken!
Een ruimte voor boeken een ruimte om te zitten lezen/onderwerpen op te zoeken een ruimte om hulp te kunnen vragen bij het
opzoeken van onderwerpen
Fysieke boeken
goede collectie boeken,e-books.een goede ruimte,niet maar ergens bij ingestopt. een actueel cursusaanbod,filmvoorstellingen.
goede openingstijden.
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Papieren boeken naast e-boeken en luisterboeken. Ruimte moet overzichtelijk zijn en mensen moeten alles snel kunnen vinden
Royaal en ruim aanbod en voor ieder wat wils en met de tijd meegaan.
Voldoende aanbod van boeken
Bibliotheek Ruinen
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Breed aanbod, relaxte plek om te kunnen zitten.
E books, Denk dat de bieb dan alleen nog via internet te bezoeken is.
genoeg ruimte voor boeken.
gewone boeken, ebooks, luisterboeken en computer met Internet. gelegenheid om prettig en lustig te kunnen zitten onder het
genot van een kopje koffie, thee of een glas gekoeld water.
Moeilijk om dit te bedenken. Over 10 jaar zullen er nog steeds boeken geschreven worden. Actuele boeken blijven nodig. De
bib. Een ontmoetingsplek. Gewoon met de tid meeliften.
Ruim en overzichtelijk, aanbod ook op Kunst gebied voldoende.
Voor mij is belangrijk dat ik kan kiezen uit een groot assortiment leesboeken. Deze leesboeken moet ik zo makkelijk mogelijk
kunnen opzoeken, lenen, verlengen en weer inleveren. De digitale bieb is voor mij prima, maar het assortiment mag nog wel
groter.
Bibliotheek Ruinerwold
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Boeken lenen. E-reader verkopen. De boer op gaan om lezen te promoten.
Dat er gewoon boeken blijven
E-books Info opzoeken Ontmoetingsplek voor kinderen voor leesbeleving en bevordering
Gedigitaliseerde naslagwerken (zoals op Google), waardoor je voor interesses / hobby / onderzoek ook werkelijk alle titels tot je
beschikking zou kunnen hebben. Leescafé, waar je echt voor de rust en het plezier komt en je een kopje koffie met een muffin
kunt eten. Koopafdeling / Ramsj Ruime en actuele tijdschriftensortering, desnoods digitaal
Gewoon boeken
het aanbieden van boeken en tijdschriften.
Het gebruiksgemak van ebooks veel beter. Boeken thuis uitzoeken en alleen maar ophalen.
minder gewone boeken en meer e-boeken. meer openingstijden/dagen.
Bibliotheek Zuidwolde
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
- Toegang bieden tot kennis en cultuur, in de vorm van literatuur en studieboeken en internet. - Open opstelling van de boeken
geeft gelegenheid tot snuffelen en zorgt ervoor dat je boeken ter hand kunt nemen van auteurs waarvan je nog nooit gehoord
hebt en die je niet zou vinden als je alleen via aanvraag van specifieke titels een boek in handen kunt krijgen. - Laat de bieb bij
zijn kerntaak blijven; wie vooral om een kopje koffie en een praatje verlegen zit, kan elders terecht.
Boeken blijven aanbieden naast e-books, muziek, tijdschriften, enz. Het kan een Multi functionele ruimte zijn in combinatie met
b.v. adviesbureau/reisbureau/vvv/creatief centrum/ontmoetingsplaats met gelegenheid voor koffie-thee/internetcafe/workshops.
De bibliotheek zou een soort online filmservice aan kunnen bieden voor abonnees, zoals er ook ebooks online worden
aangeboden. Ik denk dat sommige bibliotheken naast een wat gezelligere computerruimte ook wel wat computers met wat meer
privacy kunnen gebruiken, aangezien je tijdens het werken soms niet wil dat iedereen mee kan kijken. Het zou handig zijn als de
bieb naast vaste computers ook laptops aanbied, zodat je ergens op een bank kan gaan zitten.
Digitaal je boeken kunnen afnemen, dus je boeken voor de ereader kunnen halen in de bieb tegelijk met je lekkere papieren
boek
e-books, goed werkende website, makkelijke manier van reserveren en verlengen, snel internet in de bibliotheek.
Een bibliotheek biedt in mijn optie voornamelijk BOEKEN aan. Als deze gerangschikt blijven zoals nu het geval is, blijf ik
tevreden. Ik en geen E-reader ! Ik pak graag een BOEK ! Ook vind ik CD's en films een welkome aanvulling, al maak ik er
zelden gebruik van.
grotere toegankelijkheid. Zelfbediening bij het ophalen van aangevraagde boeken, dvd's. Ook nog ontmoetingsplek om rustig
boeken te raadplegen
ik denk dat ik met het huidige aanbod van de bieb ook over 10 jaar tevreden zou zijn, zover ik dit vooruit kan zien/bedenken
Ik ga naar de bibliotheek om boeken te lenen, dus wat mij betreft hoeft er niets te veranderen. Hoop dat de bibliotheek
toegankelijk blijft voor iedereen.
Ik zou graag boeken willen blijven lenen, ook e-boeken, want niet alle boeken zijn al verkrijgbaar als e-boek.
in ieder geval moeten er boeken blijven die we kunnen vasthouden.!!!!!!! dus niet alles digitaal
Leesboeken, reisboeken en kookboeken
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Misschien een ruimte in een school of een andere multifunctionele ruimte. Ik hoef niet iemand te ontmoeten als ik maar boeken
kan lenen.
Uitnodigende tafel om kranten te lezen.koffieapparaat erbij.filmavonden.
Zolang ik er maar boeken kan lenen ben ik tevreden
Bibliotheek Smilde
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Bij bezoek in de bibliotheek heel eenvoudig en snel e-boeken kunnen laden op je.....ja, wat zal er dan zijn: iPad, handcomputer,
e-reader. Nu gaat dat via tablet/ iPad snel, maar computer of e-reader gaat dat nog steeds omslachtig. Veel nieuwe, actuele
boeken als e-boek te leen. Mensen, óf lijflijk aanwezig óf online op te roepen die kunnen helpen met allerlei digitale vragen.
Meer computers.
Gewoon de locatie houden waar je heen kan, maar een bezorg-en ophaaldienst van boeken is misschien ook een idee. Of (net
als een pinautomaat in de muur) een mogelijkheid om op elk gewenst tijdstip boeken in te leveren of (gereserveerde
exemplaren) af te halen. Verder misschien iets eraan doen om de vindbaarheid van bepaalde boeken te vergroten. Bijvoorbeeld
een groot touchscreen beeldscherm op een centrale plek waarmee je kunt zoeken en dat je dan de kaft ziet, een paar bladzijden
van het hoek ('inkijkexemplaar') recensies van andere lezers, boeken die aan het boek/onderwerp/schrijver gerelateerd zijn.
Denk aan bol.com, die gebruik ik vaak om boeken te zoeken en bekijken voordat ik ze bij de bieb leen. Vind ik veel
overzichtelijker dan de boekenzoeklijst van de bieb op internet. Tegenwoordig is veel op beleving gericht. Misschien ook wat
voor de bieb. Maar goed, het mag allemaal heel mooi zijn, uiteindelijk vind ik wel dat de bieb als hoofddoel heeft; boeken lenen.
In ieder geval moeten er boeken zijn! En een persoon die we kunnen aanspreken. Verder houdt ik van een gezellige, speelse
ruimte. Maar dat is een kwestie van smaak.
Info schermen waarbij je kunt zoeken op eigen voorkeuren. Mijn pas registreert mijn favoriete genre, mijn vaak gelezen
schrijvers en geeft dan suggesties aan. De bibliotheek wordt meer een plaats van educatie als aanvulling op het al bestaande
onderwijs, net zoals nu ook al bijvoorbeeld iPad-cursussen worden aangeboden. Ook voor de zelfredzaamheid.
nog meer gebruik maken van computer,b.v. korte tekst invoeren om een boek te zoeken
ruim aanbod van boeken, breicare, films en mensen ontmoeten
Ruimte om mensen te ontmoeten,filmruimte, discussieruimte, koffie/thee/ kranten/ computer/ vooral niet te onpersoonlijk!
Bibliotheek Beilen
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Boeken moeten er blijven om te lezen. Niet alles digitaal .
boeken, computers
boeken, inleverbus buiten openingstijden
De bibliotheek moet nog steeds een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en waar culturele activiteiten (bijvoorbeeld
lezingen door schrijvers) plaatsvinden. Ook moet er ruimte zijn om rustig te werken, met computers (desnoods tablets/laptops)
en stopcontacten. Ook de kasten met boeken mogen niet verdwijnen: juist het rondstruinen op zoek naar een boek, is wat de
bibliotheek zo goed maakt.
De openingstijden mogen drastisch worden aangepast. Een boek uitzoeken zónder de kinderen erbij is soms heel wat waard!
Natuurlijk ga je ook met je kinderen mee, maar sinds kort hebben we een nieuw basisschoolrooster, waardoor ze elke dag om
twee uur vrij zijn. Soms is het fijn om een uurtje voor het ophalen van de kinderen zélf even rustig te neuzen tussen het aanbod.
Of wanneer de kinderen naar school zijn gebracht, dat je om half negen/negen uur terecht kunt, onderweg naar huis. Het zou mij
in ieder geval veel meer motiveren om naar de bieb te gaan! Dit, ten eerste en dat mag gerust op korte termijn! Over tien jaar?
Ik heb geen glazen bol... Social media is helemaal "hot" tegenwoordig; je kunt best met je tijd meegaan, maar de "oudere garde"
tegemoet komen met échte sociale bezigheden/vaardigheden is mij ook wat waard! Wellicht een koffie-/theeschenkerij in de
vorm van een "Grannies"?
een ruim opgezette bibliotheek met boeken op systematische wijze opgesteld, zodat ze gemakkelijke te vinden zijn (in mijn
bibliotheek moet je soms op wel 3 plekken zoeken voor je een bepaald boek vindt. knusse hoekjes/plaatsen om alvast wat te
lezen. de leesbibliotheek een stuk gezelliger met een mooie stamtafel en een goede koffieautomaat met echte koppen/mokken
(geen plastic bekers). de pc's mogen wat vriendelijker/gezelliger staan opgesteld. Ja, ik zou het wat gezelliger willen hebben.
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Hetzelfde aanbod maar dan toegankelijk vanaf iedere locatie en op ieder moment, de digitale content. Ook tastbare content zal
er zijn, iets in handen hebben is gewoon ook fijn. Qua fysieke locatie zie ik het geïntegreerd met bijv. Andere diensten zoals
consultatiebureau, dagbesteding, samenlevingswoonkamer, creatieve hoek voor bijv 3d printers maar ook houtbewerking. Een
centrum voor kennis en ontmoeting en aan blijven sluiten bij de samenleving en ontwikkeling.
Ik ga er vanuit dat ik dan alleen nog e-books lees.
In deze tegenwoordige zeer snel veranderende maatschappij is het gebruik van media nauwelijks nog te voorspellen. Ik waag
dan ook niet daaraan. De bibliotheek moet de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en niet blijven hangen in oude
denkbeelden. Het papieren boek zal echter blijven! Daarnaast vele andere media.
koffie ruimte met computers
lees- en luisterplek in de bieb. koffiehoek. e-boeken, online uitlenen.
multi functionele ruimte waar mensen met verschillende interesses bij elkaar kunnen komen en informatie kunnen zoeken en
delen.
snellere wissel van boeken, meer boeken aanwezig/afwisseling. speciale thema tafels inrichten, een brievenbus dat de boeken
altijd ingeleverd kunnen worden en niet alleen op openingstijden
Vroeger als ik iets niet wist, ging ik naar de bibliotheek. Tegenwoordig kom ik bijna nooit meer in de bieb. Veel informatie staat
op het internet en na een paar drukken op de knop ben ik meestal waar ik zijn wil. Ook heb ik sinds twee jaar een e-reader, dus
ik lees vooral e-boeken. Sommige leen ik via de bibliotheek, maar de meeste koop ik, omdat het vaak heel lang duurt voordat
recent verschenen boeken in de bibliotheek zijn. En zijn ze er en zijn ze populair dan zijn ze altijd uitgeleend. Ik pleit voor
behoud van de biblliotheek, maar dan vooral als centrum waar alle Nederlandse e-boeken, die er op dat moment zijn, kunnen
worden geleend. Daar is 1 kantoorruimte voor nodig van waaruit alle lezers in Nederland kunnen worden bediend. Inloggen,
boek uitzoeken, downloaden en klaar is Kees. Na een maand wordt het boek van de e-reader verwijderd. Of het kan tegen een
kleine bijdrage worden gekocht. De gebouwen waar de bibliotheek nu inzitten, verdwijnen en worden vervangen door een paar
gebouwen verspreid over de provincie, het liefst in de buurt van ROC en hogescholen. Deze bibliotheken bevatten vooral
naslagwerken en geven toegang tot databanken en dergelijke. Zo kunnen studenten steeds over actuele informatie beschikken.
De databanken kunnen ook vanuit huis benaderd worden. Lees boeken zijn er ook, maar vooral boeken die studenten voor hun
lijst moeten lezen en naslagwerken die nog niet als e-boek verkrijgbaar zijn. Ook anderen dan studenten kunnen boeken lenen,
echter uitzoeken en reserveren gebeurt eerst thuis via de computer. De boeken kunnen worden opgehaald, maar ze kunnen ook
tegen betaling worden thuisbezorgd. Tot slot pleit ik ervoor dat de bibliotheek de ICT op orde brengt. Nu is het een crime om
een e-boek te lenen. Waarom kan dat niet gewoon via een app, die eenvoudig te bedienen is? Het is nu ook een crime om de
website te bezoeken. Voorts ben ik ervoor dat de vakantiebieb verdwijnt. Als hij wordt gehandhaafd, dan ook klantvriendelijk en
gemakkelijk te bedienen. Ik kon de boeken van de vakantiebief niet op de e-reader zetten. Alleen op de iPad en daarbij ontbrak
een fatsoenlijke bladindeling.

Bibliotheek Westerbork
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
"gewoon" boeken uitlenen
Boeken cursussen rustige
Een ruimte waarin nog steeds boeken en tijdschriften en naslagwerken. Ook een plek waar lezingen en boekbesprekingen
gehouden kunnen worden. Tafels met stoelen en een paar makkelijke stoelen. Wat ik erg graag zou willen is een groter aanbod
van digitale boeken en een prettige manier om hiertussen te snuffelen zoals in de boekenkast van de bieb, maar ja hoe doe je
dat. .... Een uitdaging
helemaal niets ik begrijp dat de bieb met de tijd moet meegaan ik behoor tot de 'grijze generatie en dat zijn er gelukkig nog heel
veel maar over 10 jaar??? dan zijn er vast geen boeken meer maar kastjes bah!
internet mogelijkheden uitbreiden e-book assortiment heel uitgebreid waarschijnlijk alleen naslagwerken en literatuur in te zien
lenen op de e-reader/tablet zoals nu ook al kan maar dan uitgebreide voor alle boeken. Cursussen/workshop via e-learning dus
digitaal aanbieden. Bezorgen van boeken bij de ouderen voor wie nog niet op de e-reader wil lenen zodat lenen in elk dorp
mogelijk blijft.
Meegaan met de nieuwe technieken, maar ook ruimte houden voor het oude
Mooie nieuwe boeken
Vooral boeken ( leesboeken en informatieve boeken) blijven aanbieden en e-books.
Bibliotheek Bovensmilde
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
naast een ruim aanbod van papieren boeken ook aanbod van andere mogelijkheden om te blijven lezen. mischien een
ontmoetingsruimte waarin activiteiten georganiseerd worden, dit kan in sanmenspraak met vrijwilligers en belangstellenden
leden.
Voor mij is het belangrijkste dat de bibliotheek een plek is waar ik (nieuwe) boeken kan lenen. Dit moet niet te ver van mijn huis
zijn. Voor andere dingen (ontmoetingen ed) ga ik niet naar een bibliotheek.
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Bibliotheek Norg
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
De boeken die ik leen bij de Bibliotheek zijn meestal informatief en moet ik eigenlijk altijd in de catalogus opzoeken en
reserveren, veel kom ik er niet. zou niet weten wat er moet veranderen.
er zijn een aantal schermen waarop je tijdschriften kunt lezen/bladeren, zodat er geen stapels tijdschriften meer liggen, spaart
milieu en geld. er zijn nog steeds boeken, maar ook een punt waarop je direct boeken op een e-reader kunt zetten om te
lenen.dat vind ik thuis nog steeds lastig. er is een leestafel met een koffiemachine waarbij je met je lezerspas koffie/thee oid kunt
halen, hoeft niet gratis. er is een punt waarop je films kan downloaden op een tablet.
groter aanbod E-boeken
Ik heb toch graag een papieren boek in de hand, ondanks dat er thuis toch e-readers aanwezig zijn. Ook vind ik het fijn om
tijdschriften te kunnen lenen. Over 10 jaar zal ik waarschijnlijk aan de grote letter boeken moeten, luisterboeken zijn dan ook een
optie.
Rare vraag, wie kan er nu 10 jaren vooruit kijken? Ontwikkelingen gaan nu al zo snel. Eigenlijk is dit een ouderwetsche vraag! Ik
DENK dat ik dan wel nog lekker wil lezen maar misschien hebben ze tegen die tijd wel iets heel moois uitgevonden...
Ruim aanbod van boeken en informatieve tijdschriften
Waarschijnlijk boeken met leesbare letters, Luisterboeken, rust en een plek om lectuur (magazines) te lezen
zelfde en meer e-books,
Bibliotheek Peize
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
e boeken zijn normaler en heel simpel binnen te halen (ook via tablet naar KOBO)
goed aanbod, nieuwe boeken
Ik denk dat de bib steeds meer digitale diensten zal moeten aanbieden, zoals cursussen on line. Anderzijds zal er blijvend
behoefte zijn aan persoonlijk contact voor mensen die niet zo handig zijn met de pc. Ouderwetse cursussen op dat te leren
zullen nog wel een tijdje nodig blijven. Misschien dat de bib ook een soort loketfunctie kan gaan hebben voor alle voorzieningen
en activiteiten in de gemeente.
Bibliotheek Roden
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Boeken afhalen bij een balie. Deze zoek je uit via een handig digitaal zoeksysteem. Lenen van e/books
Boeken moeten wel blijven bestaan, maar in de toekomst zal er vooral veel gebruik worden gemaakt van e-books. Fysiek zullen
er misschien niet zo veel boeken aanwezig zijn, maar via internet zal het mogelijk moeten blijven om boeken te reserveren. De
bibliotheek zal ruimte moeten hebben om te studeren, boeken en tijdschriften in te zien en de computers te gebruiken om
informatie op te zoeken. Ook een ruimte waar men elkaar kan ontmoeten of waar extra activiteiten ( zoals lezingen, voorlezen
voor kinderen etc.)kunnen plaatsvinden zal nodig zijn.
Boeken reserveren via app; minder boeken in de bibliotheek
ge woon boeken lenen
Genoeg plek om bijvoorbeeld te studeren. Genoeg afwisseling in de boeken en de ruimte moet uitnodigend zijn. Dus ga met de
tijd mee en werk met kleur. Niet teveel kleur, het moet wel rustig blijven.
Groter aanbod non-fictie
Ik gebruik de bibliotheek op dit moment alleen om boeken te lenen. Betere inzage wat er te leen is dmv een app. en dan bedoel
ik welke boeken er direct te lenen zijn.
ik kom voor de boeken. Een goede collectie boeken is voor mij een belangrijk punt. Ook de openingstijden zoals die nu zijn,
bevallen mij, die er voor een enkele reis 18 km voor moet rijden heel goed. Kan het nu goed combineren met boodschappen.
Ik vind de bibliotheek op dit moment wel prima, maar de toekomst is lastiger misschien lees ik dan wel op een ereader en
downloaden ik de boeken
Ikzelf heb alleen een plek nodig waar ik boeken kan ophalen en inleveren.
koffiehoekje, toegang tot internet via computers (tablets oid), nog steeds veel papieren boeken en kranten,
Meer digitale titels. Ruimte voor ontmoetingen.
Meer ebooks. Meer ebooks in de vakantie app. De ruimte is redelijk. De plaats in het centrum is goed. Verbetering van de
verkeersveiligheid rondom het pand. Die is ronduit slecht. Uitbreiding van het aantal fietsenrekken. Dit is onvoldoende ivm de
nabijheid van een busstation. Ik maak nog geen gebruik van het aanbod van de activiteiten. Behalve de boekenweek voor
kinderen en volwassenen weet ik niet wat er te doen is.
toegang blijven bieden tot kennis en informatie, venster op de wereld, een plek voor persoonlijke ontwikkeling en creativiteit
uitbreiding met actuele e-books
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veel meer up-to-date assortiment, zoals recent uitgekomen boeken van bijv de top 15 zoals ze in de boekwinkels liggen. Het
assortiment moet meer en sneller wisselen, nu zijn er veel "stokoude" boeken die ik al jaren in de bieb zie liggen. Er kan meer
gedaan worden met labelen en opmerkingen op boeken als "aanrader door lezers", "tip", "voor de boekenclub", "prijswinnaar"
etc Uitgebreider aanbod tijdschriften en ook méér van een bepaald exemplaar (nu zijn de recente versies vrijwel nooit te lenen:
zijn blijkbaar altijd uitgeleend terwijl ik elke week in de bieb kom..) Een wat meer "huiskamer" gevoel in de bibliotheek, een
studiecentrum en een eetcorner. Er moet in het algemeen veel meer gedaan worden voor de oudere jeugd: op de middelbare
scholen moet veel worden gelezen, maak een aparte hoek met literatuur die voor de lijst gelezen mag worden. Meestal van
alleen nederlandse auteurs dus. Een open leercentrum zou goed zijn in een bibliotheek. Boeken moeten onafhankelijk van
openingstijden kunnen worden ingeleverd.
Bibliotheek Eelde
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Aanbod: boeken, grootletterboeken, luisterboeken, dvd's( en opvolgers hiervan) talencursussen etc, eigenlijk het aanbod van nú!
, de ruimte is wat moeilijker in te schatten.. Kan kleinermaar ook wel wat ruimtelijker.. Met hoeken voor ontmoeting, leestafel, én
vooral het gekozene te bekijken: informatie slurpen! Grote schermen voor dagelijkse info, en vooral wifi toegankelijk!
Bijna alles loopt via internet, een centraal punt voor vragen. Boeken worden per post verzonden.
Boeken staan per provincie in een groot depot en je kunt ze alleen reserveren via internet en op een lokaal punt afhalen en weer
inleveren. De fysieke boeken zijn niet meer aanwezig zoals nu.
Centrale ontmoetingsplaats in het dorp. Informatievoorziening, cursussen, lezingen.
Cultuurhuis, niet alleen boeken
De bibliotheek moet zijn ontmoetings-functie niet verliezen. Natuurlijk zal het aantal e-books groot zijn. Toch zijn naslag-werken
soms erg nuttig en handig op papier. Voor de jeugd zijn boeken die je vast kunt pakken belangrijk. Zeker bij het beginnend
lezen. Mooi geillustreerde kinderboeken dragen bij aan het leren omgaan met boeken en het plezier dat je eraan kunt beleven.
Boeken kunnen het creatieve denken aan het werk zetten bij kinderen. Hierbij kan de bibliotheek die er in werkelijkheid ook staat
meer betekenendaneen virtuele bieb. Voor volwassenen zijn het kunnen inzien van van kranten en tijdschriften ookbelangrijke
zaken. Niet iedereenkan zich abonnementen veroorloven.
Ebooks uitlenen, veel leesplekken aan een grote leestafel en lekkere loungeplekken om te lezen. Een horecavoorziening voor
kopje koffie/thee met een lekker broodje erbij.
Een plek waar je trn alle tijde terecht kunt voor het lenen van boeken en vinden van informatie. Een plek waar kinderen kunnen
lezen en wegdromen en ondervinden dat lezen vooral leuk is. Vooral voo die kinderen die er moeite mee hebben. Lezen op
school en digitaal is niet genoeg!
fysieke ruimte en goede collectie
gemakkelijker toegang tot e-books en een grotere keuze
Ik vind de bieb die ik bezoek prima
Meer e-books, dus niet alleen oudere boeken. Makkelijker thuis te bestellen en af te halen of te bezorgen
Ontmoetingsruimte met mogelijkheid tot internet. Mogelijkheden met 3 D. Toegang tot archieven en databanken. Boeken lezen/
lenen toch ook nog graag. Thema-avonden.
uitlenen via e-books toegang (links) tot recensies van boeken vanuit kranten
Voor mij is het alleen belangrijk dat er voldoende lectuur aanbod is
Bibliotheek Vries
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Alle e-boeken geschikt voor de e-reader. Nu is nog maar een deel daarvoor geschikt.
Boeken lenen en tijdschriften eventueel! Graag veel aanbod van boeken, met de mogelijkheid van reserveren uit andere
bibliotheken.
Boeken om te lenen in de toekomstige vorm
Boeken, e boeken, een koffiehoek,
boeken, tijdschriften.
Concept; geschikt pand met sfeer daarin boekverkoop, uitleen en daarbij koffie verkoop met eenvoudig gezonde broodjes/
hartige taart etc. In Engeland groot succes.
de bieb is al zo veranderd van stempelkaartjes naar scannen. Met leeshoeken blijft het wel aantrekkelijk om er heen te gaan.
Een regelmatig veranderend assortiment is zeer prettig. De thema tafel is voor lezer en medewerkers een leuke uitdaging.
Gewone papieren mooie leesboeken
Gewoon lekker ouderwetse boeken! Breed en actueel aanbod; via een app oid snel te bekijken of een boek beschikbaar is/te
reserveren is; je hoort/leest over een boek- je interesse is gewekt-.je vraagt het aan Misschien dat de openingstijden ruimer
kunnen.
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gratis reserveren van boeken, ophaalpunten van gereserveerde boeken, snuffellocaties (bijv. in grote dorpen zoals Vries en
Zuidlaren) om daar in boeken te snuffelen. Dit stimuleren door (culturele) activiteiten te organiseren bij de genoemde locaties;
workshops/lezingen/opvoeringen/thema-avonden voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. (vooral voor mijn leeftijd
mis ik toch wel wat leuke activiteiten (ben 29). De ruimte is ingericht op deze tijd, digitaal, alles kan digitaal (lenen, opzoeken).
Misschien wat leuke spelletjes voor de kinderen/jongeren om ze betrokken tot de bieb te houden. (uitnodigen om binnen te
komen en daarna kun je ze makkelijker stimuleren tot lezen, helemaal als je leuke boeken hebt die passen bij de spelletjes.
Lenerpas gekoppeld aan bijv. mobiel nr of een app waarmee je je eigen code kan scannen om zo boeken te lenen. een lenerpas
heb je niet altijd bij je, je mobiel wel. Hierdoor kan je ook lekker spontaan even langs de bieb
Meer ebooks
Wat mij betreft mag het gewoon blijven zoals het nu is.
Bibliotheek Zuidlaren
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
10 jaar is een lange periode om vooruit te zien en te bedenken. De bieb met boeken zou wel moeten blijven. Wellicht dat de bieb
boeken aan huis kan bezorgen, wanneer ik niet meer zelf kan komen ( bijv. wegens gezondheidsklachten), maar toch boeken wil
blijven lezen. Dan zou ik via de compter mijn boeken willen uitzoeken op een mooie en toegankelijke manier, zoals bij bol.com (
inkijkexemplaar) en deze thuis willen laten bezorgen. Of dat ik via e book boeken kan uitzoeken en lezen. maar een papieren
boek, blijft denk ik mijn voorkeur.
Alleen boeken uitlenen en de krant kunnen lezen
Bibliotheek blijft ontmoetingsplek, maar wel geautomatiseerd
Boeken die actueel zijn, maar ook boeken van bekende auteurs die er werkelijk toe deden.
De ruimte moet gelegenheid blijven bieden om te lezen, anderen te ontmoeten. Er moeten ook mensen aanwezig zijn, die
problemen kunnen oplossen en/of vragen kunnen beantwoorden.....niet louter apparaten.
Een bibliotheek met echte boeken en goede reserveringsmogelijkheden. Een boek kan niet worden vervangen qua leesgemak
en ontspanning. Ook niet als e-book. Als ontmoetingsplek kom ik er zelf niet zo snel, maar zie de meerwaarde er zeker van in
voor anderen.
Een fysieke locatie om boeken, tijdschriften, enz. te kunnen ophalen. Een fysieke en gezellige locatie om boeken, tijdschriften,
kranten, enz. te kunnen inzien.
Fysieke ruimtes kunnen gedeeltelijk verdwijnen. Zoeken, bestellen, verlengen kan online. Afhalen, terugbrengen op
pakketstations. Van de bibliotheek zelf, maar ook pakketshops van bijvoorbeeld DHL
ik blijf nog steeds boeken lenen op de zelfde manier als ik nu doe
Ik hoop dat de bibliotheek dan nog een redelijk aanbod heeft in (papieren) boeken. De mogelijkheid om gereserveerde boeken
op te halen. Ruimte voor kunst. En enkele 'levende' deskundigen, die mij met allerhande vragen kunnen helpen/adviseren.
ik weet nog niet of ik dan nog steeds boeken lees of dat we dan volledig op e-books zijn overgegaan. Voorlopig ben ik zeer
tevreden over de huidige vorm van de bibliotheek.
mensen uit eigen wijk, dorp er kunnen ontmoeten; ondersteuning kunnen krijgen bij digitale hulpmiddelen, presentaties over
wetenschappelijke en culturele onderwerpen kan bezoeken; het lenen van boeken etc. , mogelijk ook digitaal
nog steeds: veel leesvoer
Open ruimte ook waar je andere mensen kunt ontmoeten en e.v.t bezoekers kunt laten zien wat voor 'n mogelijkheden er zijn
Prima zo
zoveel als mogelijk: boeken van papier! geen behoefte aan ontmoetingen en verdere activiteiten..
Bibliotheek Havelte
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Aanbod
Bezorgservice: vooraf besteld materiaal thuis laten bezorgen. Handig voor minder mobiele mensen en in dorpen waar geen
bibliotheek is. het gebouw zelf zou meer de functie van archief kunnen vervullen, met uiteraard de mogelijkheid vooraf bestelde
materialen op te halen. Er is ook een collectie romans en literatuur aanwezig, zodat spontaan een boek zoeken tot de
mogelijkheden blijft behoren.
Boeken ebooks.
boeken, boeken aanvragen, kranten, tijdschriften en boeken voor de e-reader lenen, koffiehoek, regionale agenda overzichtelijk,
computers, veel informatie (meer dan nu) zowel digitaal als niet digitaal, gezelligheid, vaak open, lezingen, cursussen ook
overdag enz.
boeken. betaatbaar aanvragen van boeken die in de provinciale bieb niet aanwezig zijn.
Café / relax omgeving, (rustige) speelplek voor kinderen, lekkere koffie, gevarieerd en wisselend aanbod boeken.
Cultuur literatuur muziek samenbrengen als ,1 kunst!
een lichte ruime ruimte, aanbod van boeken, tijdschriften, aanvraagmogelijkheid voor boeken, cd's en films, internet, informatie
over culturele activiteiten in de omgeving
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Een ontmoetingsplek waar wat te beleven valt zoals cursussen, koffie drinken, krantje lezen, boeken lezen, DVD bekijken,
leesclubs elkaar ontmoeten, enz ofwel een 'plek met en beleving'
Ik ben erg digitaal ingesteld. Maar snuffelen tussen boeken, achterkant lezen etc. dat vind ik toch wel heel fijn. Maar of dat in de
toekomst mogelijk blijft? Ik hoop vooral dat de bieb blijft vernieuwen, inspireren en voorlichten/
Meer als een boekencafé (met internet) met zithoekjes, luie stoel en koffie
Misschien boeken kunnen bestellen via internet en dat ze thuis bezorgd worden.
Naast romans en alle moderne informatica (e-boeken) ook informatieve boeken zowel voor de jeugd als voor de ouderen. Door
in dergelijke boeken te snuffelen vond je veel vaker onverwachte nuttige verbanden tussen verschillende onderwerpen.
Nog steeds boeken. Mogelijkheid tot internet, Wifi
Overzichtelijk, rolstoelvriendelijk, regelmatig lezingen (hoeft niet special over boeken te gaan)
Papieren boeken. leest veel fijner. Stidie boeken zodat je ook de jeugd meer trekt en dat ook de biebiliotheek een plek waar je
wil komen om te leren.
Ruime opstelling, moderne literatuur gemengd met klassieken, een plaats waar iedereen zich thuis kan voelen en evt nog even
iets kan doorbladeren op een comfortabel plekje
Toegankelijk voor iedereen, met name ouderen en mensen met een beperking.
Wat ruimer van opzet met comfortabele zithoeken,een de gelegenheid iets te drinken, Het aanbod moet naast fysieke boeken
bestaan uit e.books ook het ontwikkelen van een app op de smartphone die herkent of je een boek al eerder hebt gelezen zou
leuk zijn. Verder niet veel aan doen, de Bibliotheek is en moet m.i.z. een vast gegeven zijn.
Bibliotheek Vledder
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
een soort dorp ontmoetingscentrum , dorpshuis
Gewone boeken in het assortiment houden, dat is nummer één!
op een computerscherm het hele aanbod kunnen zien, met vermelding van inhoud. En dan een systeem waardoor je snel bij het
door jouw gewenste boek komt. Overigens, een bezoek aan de bibliotheek is voor mij ook lekker snuffelen en de geur van
boeken snuiven en bladeren. Als ik haast heb, of geen tijd, zou ik er voor kunnen kiezen een e-boek te kiezen. Een groter
aanbod is dan mooi
voor mij mag het gebouw en het gebruik ervan voorlopig blijven zoals het nu is. Wel zou ik graag zien dat ik geen cd/dvd meer
hoefde te lenen, maar als 'on demand' kon selecteren.Geen gedoe met zenders, pakketten e.d. Papieren boeken prefereer ik
nog steeds boven mijn ereader.
Bibliotheek Diever
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
boeken, tijdschriften, cd, dvd. een koffiehoek waar je ook met je eigen laptop of smartphone kunt internetten en mensen kunt
ontmoeten lijkt me leuk. Ik zou daar in elk geval zeker gebruik van maken.
Dat er actuele boeken te leen zijn
Een grote ruimte waar meer activiteiten plaats vinden veel boeken en tijdschriften (die zullen altijd blijven)
Fysieke boeken en tijdschriften blijven belangrijk!
ik vind er nu alles, waarvoor ik naar de bieb ga en dat moet zo blijven.
Mogelijkheid van het lezen van eBooks uitbreiden
Plek waar je boeken kunt lezen, rustig even kunt lezen en een kopje koffie/thee drinken. Maar ook als het blijft zoals het nu is,
verwacht ik dat ik nog wel lid ben van de bieb
Rolstoel toegankelijk, wifi, internet, ruimte om dvd te bekijken, koffie voorziening
Zodra je door de deur loopt automatisch scannen. Niet meer per boek. Geen bonnen meer maar standaard een mailtje of
berichtje.
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Bibliotheek Dwingeloo
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
De ruimte zou veel groter moeten, en dan heb ik het over de bibliotheek in Dwingeloo. Het heeft nu meer weg van een
inloopkast c.q. hondenhok. Geen gezellige of uitnodigende ruimte om eens even te blijven hangen of met iemand een gesprek
aan te knopen. Dus; terug verhuizen naar de oude locatie aan de Brink en dat kan geen probleem zijn. Het wordt nu toch
gebruikt door enkele figuren die zichzelf kunstenaar noemen en daar hun creaties hebben hangen. Het is tegenwoordig een rage
om jezelf kunstenaar te noemen zodra je wat creatief bezig bent geweest. Maar zoals Youp van 't Hek al eens in een conference
zei: "Er wordt wat afgeprutst in dit land." Ik zou het niet beter hebben kunnen zeggen. Als ik eerder naar de bieb ging waren er
altijd mensen aanwezig, boeken zoeken, kletsen met elkaar, aan de tafel zitten en wat bladen lezen enz. Als ik nu naar de bieb
ga in het bejaardentehuis is het leeg en stil. Alleen de vrijwilligers zijn er dan. Je weet niet hoe snel je weer moet wegwezen.
Terug naar de oude bieb betekent dat de mensen ook wel weer meer en vaker komen. Het aanbod van boeken is nu ook veel te
weinig. Kan ook moeilijk anders, als de ruimte zo klein is. Reserveren is een must om wat leuks te lezen. Ik zou niet weten hoe
de bieb in de toekomst er anders uit zou moeten komen te zien. Ik ga erheen om boeken/DVD's te lenen. Ondanks dat de
techniek op alle fronten vooruit dendert blijft de mens toch echt wel hetzelfde. Een sociaal wezen. Je gaat ergens heen waar het
leuk en gezellig is.
Denk dat de papieren boeken voor mij moeten blijven en niet teveel digitaal want als je ouder wordt kun je daar steeds slechter
mee omgaan met deze nieuwe ontwikkelingen.
digitaal kunnen (blijven) reserveren elke avond en ook weekenden boeken kunnen ophalen
een groter aanbod aan e-books een pc in de bibliotheek om boeken te zoeken een ruimte voor kinderen om te studeren, te zitten
(om te lezen) een mogelijkheid om koffie/thee te drinken (meer gezelligheid)
meer ruimte, zodat men meer boeken kwijt kan. ook meer, andere weekbladen voor mannen. zoals voetbal inside / autoweek.
Veel boeken en curcussen
Veel e-books
verschillende media om te lenen; uitleenpunt voor apparaten die ik zo nu en dan gebruik; lezingen; koffie/thee/café ; kleinschalig
vs zeer groot; in combi met winkel;
voor mij persoonlijk hoeft de bibliotheek niet te veranderen, het is goed zoals het nu is.
Bibliotheek Rolde
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
boek lezen, punten geven, en doorgeven ,die geeft punten,en eind van seizoen kijken wat er voor een ieder uit komt
kinderen leren programmeren, of een 3dprinter in de bieb plaatsen en daar mensen wat over leren
Bibliotheek Gieten
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Afhankelijk van de items die ik noemde zou ik daarbij als mede organisator/uitvoerder wel willen meewerken.
Astronomie, architectuur, filosofie, toekomst in brede zin, civiele technieken,
concrete informatie zoeken boeken ruilen om lekker in te lezen contact hebben met andere mensen die de bieb bezoeken.
geven van workshop
lezingen geven, workshops, maar eventueel ook activiteiten die met het goede doel te maken hebben . Zoals misschien bekend
hebben wij een goede doelen collectief 't Vergiet en kunnen wij ook lezingen hierover geven. Of uitleg over de z.g. global goals
waar onder meer onze gemeente (en wij ook) bij betrokken zijn.
Vrijwilliger, betrokken bij (culturele projecten)
Bibliotheek Annen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Helpen als vrijwilliger, discussieavond organiseren, workshop geven.
Bibliotheek Gasselternijveen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Zoals in vorige vraag aangegeven. Maatschappelijke functie. Samenkomen. Bibliotheek als basis zien.
Bibliotheek Borger
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Als lener of vrijwilliger.
Lezing over literair of historisch onderwerp
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Bibliotheek Odoorn
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Expertise inbrengen
ik zou boeken digitaal lezen, nu en dan een boek aanvragen en persoonlijk lenen, digitaal cursussen volgen
Leesclubs
Bibliotheek Valthermond
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
n groep mensen met belangstelling voor breien, haken ed. leren van elkaar
Bibliotheek Coevorden
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
administratief (elektronisch) bij elke persoon de juiste boeken of documentatie regelen
Ik geef wel eens workshops striptekenen op scholen. :-)
info inwinnen via de bibliotheek
Kleine tentoonstelling postzegels (ben zelf uiteraard verzamelaar)
Veel boeken lezen maar niet actief voor de Bieb zelf, ik werk veel en hoop dit nog lang te kunnen doen.
Bibliotheek Dalen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Bijeenkomst over gesprekken via de dialoogmethode
Presentatie van je ondernemersschap
Bibliotheek Oosterhesselen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Fotografie of een leesclub
Ik zou wel lezingen willen organiseren over bepaalde thema's, zoals boeken, gedichten, kunst, geschiedenis enz
Bibliotheek Sleen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Bijvoorbeeld door een workshop te organiseren.
Leesclub
studeren, kennis ophalen, workshops geven
Bibliotheek de Wijk
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Ik heb als kinderboekenschrijver veel ervaring met kinderen. Ooit stond ik ook voor de klas. Activiteiten helpen organiseren en
begeleiden deed ik in mijn vroegere woonplaats ook. Hier veel minder, ook al bood ik mijzelf aan.
Bibliotheek Ruinen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
als klant zal ik wekelijks een dergelijke bibliotheek blijven bezoeken.
Leesclub
Bibliotheek Ruinerwold
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Leesclub
voorlezen aan oude mensen of juist aan jonge kinderen
Wellicht zou ik een thema-ochtend-avond/lezing/koffie ochtend kunnen geven over sensitieve en prikkelgevoelige kinderen. In
mijn praktijk begeleid ik kinderen. Wellicht in samenwerking met Christel Duit van Omdat ik Ben Kindercoaching uit De Wijk.
Bibliotheek Zuidwolde
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
discussie, creatieve workshop, muziek
door boeken te lenen
Ik kan me het voorstellen maar vind het geen wenselijke ontwikkeling. Schoenmaker blijf bij je leest. Het dorpshuis is er voor
sociale activiteiten, de bieb voor kennis opslag en verspreiding.
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Bibliotheek Smilde
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Doe thans al tablet/iPad/e-reader middagen.
ondersteunende werkzaamheden
Bibliotheek Beilen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
handwerkprojecten opzetten zodat dat niet verloren gaan. door de verdere automatisering zullen mensen minder mensen nodig
zijn die met hun handen werken. dit zal op een manier gecompenseerd moeten worden.
Iemand zijn eigen talent laten ontdekken, uitleg geven over de werking
Mogelijk door het geven van een workshop o.i.d.
Nog steeds boeken lenen, maar ook als dat wat voor mijn beleving mee doen met nieuwe ontwikkelingen.
workshops schilderen, bloemschikken enz.
Bibliotheek Westerbork
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Gebruik maken van nieuwe apparatuur, dingen opzoeken en mensen ontmoeten
mensen ontmoeten
Bibliotheek Norg
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
vrijwilliger, cursussen volgen
Bibliotheek Peize
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
ruimte voor leesclub, enz.
Bibliotheek Roden
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
als lezer
Cursus, leesgroep, voorlichting bijeenkomsten enz.
ik geef graag trainingen en workshops, bijvoorbeeld over kernkwadranten, laagdrempelig toegankelijk maken van kennis over
organiseren, slim vergaderen
Bibliotheek Eelde
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Als soort van gastvrouw
Culturele ontmoetingsplaats
Gebruik maken van de ruimte, bijv voor scholen of kinderdagverblijven
Nou ja, voorlichting... Maar vooral als vrijwilliger...
Workshop of lezing bijwonen of clubje mensen dat elkaar in de bibliotheek ontmoet.
Bibliotheek Vries
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
leuke cursussen geven over onderwerpen waar ik veel over weet. Of ik word vrijwilliger bij de bieb, dat lijkt mij wel wat voor
later.
Meehelpen in diezelfde koffie corner. Hulp met uitleen en verkoop.
Bibliotheek Zuidlaren
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Activiteiten begeleider
bijv. de bieb als ontmoetingsruimte
mensen helpen met vragen over reserveren en dergelijke.
Bibliotheek Havelte
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Deelnemen aan leesclub, bijwonen lezing, krantje lezen enz
Lezingen geven over de Baltische landen, de euro, de EU, denkfouten in de statistiek, libellen, vlinders e.d. Bij een aantal
onderwerpen liefst met een beamer.
Meepraten over wat de bibliotheek aantrekkelijk blijft maken, ideeën aandragen. Ik beschouw de openbare bibliotheek als een
basisvoorziening.
Muziek poëzie workshops
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Bibliotheek Vledder
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
ik ben taalcoach. Kom daar ook voor in de bibliotheek
Bibliotheek Rolde
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Dat zou ik nu niet weten: ben nog volop aan het werk. Kijk ook niet te ver vooruit.
Een muziekworkshop organiseren, incidenteel.
Leeftijd speelt hierbij een rol, maar desondanks als vrijwilliger, in die hoedanigheid van consultatie bij problematiek ouders-kind
adviseren bij keuze van literatuur op dat terrein.
Leesclub in de bibliotheek bijv.
Nog niet direct beeld bij, in de vorm van ruimte gebruiken.
workshop geven
Bibliotheek Gieten
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
actief in een leesclub
Iets op niveau van gemeente, aangezien bibliotheek zich niet in mijn dorp bevindt.
Leeskring
meedoen aan workshops en lezingen
Zowel authentiek als digitaal
Bibliotheek Annen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
bv de dorpsgeschiedenis onder de aandacht brengen / houden
Bibliotheek Gasselternijveen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
kooklessen en buren kennis
Bibliotheek Borger
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
E Books lenen
informatie verstrekken, evt. cursus geven (mijn vak)
Kindeebieb
Bibliotheek Nieuw-Buinen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Vrijwilliger.
Bibliotheek Odoorn
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Ik zou dat graag willen maar vrees dat ik er over 10 jaar te oud voor ben. Ben dan rond de tachtig jaar.
Bibliotheek Coevorden
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Fotografie
Ik kan goed loopbaanadvies geven.
Bibliotheek Dalen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Bij niet zeker zijn van schrijver of titel
gastheer
Gesprekken over de toekomst van het dorp i.r.t de toenemende vergrijzing.
Bibliotheek Schoonoord
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
lezing geven of als standhouder
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Bibliotheek Sleen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Boekenmarkten organiseren met de abonnementhouders. Dus boeken verkopen, ruilen die je in de boekenkast hebt staan,
schildercursusssen.
cursussen volgen,workshops creatief bezig zijn
Deelname aan een schaak-competitie.
Bibliotheek de Wijk
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
als bezoeker
Dat weet ik nog niet
door het uitwisselen van hobby"s
helpen in de bieb, boeken uitlenen
lezing geven
Miniaturen maken
workshops geven over "mijn" vakgebied
Bibliotheek Ruinen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Dienstverlenend.
Leesclub/kookclub
ligt er aan wat ze annbieden of daar een interesse bij is
Onduidelijk. Veel wordt al georganiseerd. Allerlei worksshops op allerlei gebied, inspraakavonden enz.
Bibliotheek Ruinerwold
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Leesclub / hobby-bijeenkomsten / evt. workshop
netjes houden boeken opruimen
workshop, discussie
Bibliotheek Zuidwolde
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Een vergadering te organiseren.
Het geven van workshops.
Ik zou het best leuk vinden om kennis te delen met anderen door workshops of presentaties te geven, al vraag ik me wel af of de
bibliotheek daar voldoende positieve publiciteit voor zou kunnen geven.
Leesclub
misschien lezing / workshop over lezen / voorlezen voor en met kinderen
Bibliotheek Smilde
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Deelnemen aan bijvoorbeeld een cursus (hobby)
helpen bij waar het nodig is
Bibliotheek Beilen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Boeken lenen.
deelnemen aan activiteiten, cursus volgen
door een cursus of een workshop te volgen door als vrijwilliger mee te helpen cursussen/workshops gestalte te geven (als
hulpje)
samen praten met mensen
Bibliotheek Westerbork
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Als een soort gastvrouw en wegwijzer
Vrijwilliger cursus geven
Bibliotheek Bovensmilde
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
meedenken en meedoen in te ontwikkelen activiteiten

Hoofddorp, november 2016

BiebPanel onderzoek 2016-3 Toekomst van de Bibliotheek

Bibliotheek Norg
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
bijeenkomsten waarbij mensen kunnen afspreken voor activiteiten, voorlezen voor slechtzienden, is leuker dan cd luisteren.
cursussen geven over tuien: ontwerpen, onderhoud of tuinvogelvriendelijke tuinen, beplantingen, geschiedenis e.d
Leesclub, boekbesprekingen e.d
Bibliotheek Peize
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
ik weet niet of de vraag uitgaat van mij als dienstverlener dan wel als klant.
Bibliotheek Roden
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
als vrijwilligster bij de uitleen, of om kinderen voor te lezen
Boekenleesgroep of voorlichting geven o.i.d.
dat kan voor sommige workshops wel, zoals programmeren, schilderen of striptekenen. Een discussie starten of voeren kan
volgens mij veel beter digitaal, via een forum.
Geen idee, dat is in iedere geval voor mij toekomstmuziek
Ik zou niet perse een workshop willen geven, maar ik zou prima dingen willen vertellen over bepaalde dingen. Misschien over
het werk, hoe je het beste een presentatie kan voorbereiden/geven. Ik zou mijn ervaringen hierin wel willen delen.
Kinderen voorlezen, met kinderen tot 10 jaar spelletjes met cijfers en letters doen en begeleiden bij bijvoorbeeld locooefeningen. Dit alles doe ik nu met mijn kleinkinderen, maar zou het ook leuk vinden om dat ook met andere kinderen in kleine
groepjes te doen. Dus vrijwilliger zijn in de jeugdafdeling van de bibliotheek.
leesclub
Voorlopig moet ik nog 5 jaar werken maar een ruimte om eventueel een hobby te kunnen uitoefenen zou mooi zijn.
Bibliotheek Eelde
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
achtergrond hulp inzake boekkeuze b.v.
Cursus volgen. Vrijwilligerswerk.
Gebruik maken vd ruimte
Iets organiseren
Volgen van cursussen of bijwonen van boekbesprekingen of auteursavonden.
Bibliotheek Vries
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Als voorlees ouder misschien
Ik ben dan afgestudeerd archeoloog en doe dan hopelijk interessant onderzoek waar wel het een en ander over te vertellen is.
Klassiek muziek ensemble
Leesclub
Bibliotheek Zuidlaren
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Delen van kennis
een demonstratie of workshop geven op creatief gebied
geneeskrachtige planten
lid worden van een leesclub
om de bezoekers weg zijn te maken in de mogelijkheden
Bibliotheek Havelte
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Bezoeker
mee denken over vernieuwing en verbetering
Studiehulp of leeshulp.
Vrijwilliger
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Bibliotheek Vledder
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
cursus, spelmiddag
ik vind het een heel goede manier, het past wel meer bij individuen die graag presenteren, een drive hebben en redelijk extravert
zijn.
Bibliotheek Diever
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
cursus of informatie geven
Fotografie en computers
misschien bijdrage leveren aan een workshop maar heb daar nu nog niet een beeld bij
Bibliotheek Dwingeloo
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
misschien als vrijwilliger
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
Niet pas over 10 jaar een bibliotheek in Aalden maar binnen 10 maanden
Bibliotheek Rolde
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
makerspace, 3dprinten, iot
muziek
Voorgaande was ruim voldoende.
Bibliotheek Gieten
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
ik ben dan al 78 jaar, dus ik weet niet hoe ik dan in het leven sta
Sociëteit activiteiten
Volgens mij heb ik alles duidelijk gemaakt!
Bibliotheek Annen
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
Het lijkt me inderdaad dat wat jullie allemaal voorstellen prima in één gebouw zou kunnen plaatsvinden. Wat ik nog mis is een
oplaadpunt voor je pasjes, voor fietsen, afhaalpunt voor pakjes, etc. Maar dat is dan allang geen bibliotheek meer, maar een
verzorgingspunt, of een buurthuis, of adviespunt. En daar zou de bibliotheek prima inpassen.
Bibliotheek Borger
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
Hou het bij jullie eigen identiteit als lees entrum!
nieuwe uitgaven svp.
Workshops, hobbies
Bibliotheek Odoorn
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
dan is er geen bieb meer
Ik kom de laatste tijd nooit meer in de Bieb. Geen tijd. Ik denk dat de Bieb een plek moet gaan innemen in de maatschappij die
breder is dan alleen boeken. Anders gaat het niet lukken.
Informeren
Bibliotheek Coevorden
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
aanplakborden voor culturele activiteiten die leden aanbieden. Nu wordt dit door de bieb en/of vvv gedaan. terwijl ik vind dat
exposties wel degelijk horen bij een bibliotheek en lees-cafe
Ik vond deze ideeen mij al heel aanspreken!
Lezen in stilte, een soort stiltecafé (vrij naar stiltecoupé) waar je je kunt concentreren op je lectuur.
over 10 jaar ben ik bijna dus wat kun je dan nog als je nog in leven bent?
Bibliotheek Oosterhesselen
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
dat zou ik op dit moment zo niet weten
niet wat ik zo kan verzinnen
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Bibliotheek Schoonoord
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
Jullie hebben al veel aangegeven als aanvulling. Samengaan met de volksuniversiteit, en ander soort verenigingen om kosten te
delen en ervaringen makkelijk uit te wisselen.Creatieve workshops voor ouderen, breicafe, kookcafe, sjoelcafe,
Bibliotheek Sleen
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
nee, ik ben onder de indruk van de vele ideeën die ik net heb zien langs komen! Leuk!
Bibliotheek Ruinen
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
ja dan zijn we 80 jaar !! dat moeten we eerst nog worden
Bibliotheek Ruinerwold
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
daar moet even rustig over nadenken
Fijne medewerkers en vrijwilligers
Kringloopwinkel vind ik wel een leuke suggestie
Meer e-books en creatieve boeken (hobby)
Bibliotheek Zuidwolde
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
Geen suggesties
Bibliotheek Smilde
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
Schrijf- en dicht-workshops.
Stond speelgoed lenen er al bij?
Bibliotheek Beilen
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
De bibliotheek van de toekomst is wat mij betreft vooral een kenniscentrum en staat in de buurt van ROC en hogescholen.
Bibliotheek Westerbork
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
is deze vragenlijst wel geschikt voor mij??? ik ben nu 77jaar!
Nieuwe boeken aanvoer
Bibliotheek Norg
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
ik hoop dat der dan weer meer bibliotheken in de wijken zijn, zodat ze ook voor mensen met kinderen en mensen die slecht ter
been zijn toegankelijk zijn. ik ben heel blij met de bieb in ons dorp, en vind het een schande dat er in Assen alle biebs uit de
wijken zijn verdwenen!
Bibliotheek Roden
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
boeken ruilen
De bibliotheek moet een sociaal ontmoetingspunt zijn, eventueel elke dag de krant lezen onder het genot van een kopje koffie en
even praten met anderen over actuele zaken of over pas gelezen boeken of culturele activiteiten in Roden en omgeving. Zeker
voor ouderen, 75 jaar en ouder, lijkt mij dat heel fijn.
ondersteuning voor startende zzp'ers/ondernemers
Bibliotheek Eelde
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
U heeft er al een behoorlijk aantal genoemd...lijkt me al een breed scala! Repaircafé en uitleen van werktuigen moet maar naar
Dorpshuis. Daar moet je dan ook weer gespecialiseerde mensen voor hebben die voorlichting kunnen geven. Dat is niet het
werk voor een bibliothecaris! Zou misschien wél in hetzelfde gebouw kunnen natuurlijk!
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Bibliotheek Vries
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
De bibliotheek moet in hoofd zaak een bibliotheek blijven!! Niet allerlei toeters en bellen erbij halen wat niks of weinig met
boeken te maken heeft. Voor toeters en bellen zijn wel andere gelegenheden. Laat a.u.b .de bibliotheek een echte bibliotheek
blijven zonder versnippering!!!
kinderboeken lenen
Nee, het gaat mij om de boeken.
Persoonlijk vind ik de voorgaande ideeën allemaal goed, maar vraag me af of ze in de bieb thuishoren of meer in een buurthuis
Bibliotheek Zuidlaren
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
boeken zoveel als mogelijk!
Niet echt
openingtijden houden zoals ze nu zijn,niet minder maken
Thema avonden: films, hobby, boeken
Bibliotheek Havelte
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
Aanvullend speelgoed bij kinderboeken boekenleesclub
Gelet mijn leeftijd over 10 jaar?
Geweldige ideeën die ik zag! Ik zou graag Sociaal Raadslieden zien in Drenthe (sociale, juridische en financiële hulpverlening),
onafhankelijk !! In of naast de bibliotheek, in de Veldkei dus in elk geval.
Nee, maar het zou wel een aangename plek moeten zijn, waar iemand graag komt. Ofwel het oog wil ook wat.
Bibliotheek Diever
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
info op gemeentelijk, en landelijk gebied waar moet je heen als...
nee hoor.Dit is wat mij betreft voldoende.
Weet ik niet. NB bij vorige vraag wilde ik een foto herbeoordelen, maar dat kan niet. Pijltje naar links was nee bleek
later.Oftewel, niet alles is goed ingevuld
Bibliotheek Dwingeloo
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
geldautomaat boodschappen
Meer ruimte om je kont te keren.
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
In plaats van geld te steken in de ontwikkeling van de bestaande bibliotheken zorgen dat in Aalden weer een volwaardige
bibliotheek komt.
Bibliotheek Rolde
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Het zou een prachtig toekomst ontwerp zijn.
Leuke vragenlijst, moeilijk om een voorstelling van over 10 jaar te maken. Maar mogelijkheid relaxed te lezen, met kopje koffie
erbij spreekt me zeer aan.
muziek
Bibliotheek Gieten
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Theaterworkshops, ontspanningsworkshops
Bibliotheek Annen
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Samenwerken lijkt mij succesvoller dan activiteiten te gaan ontwikkelen die niet in een bibliotheek thuishoren.
Bibliotheek Borger
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Ik mis studiemogelijkheden voor volwassenen
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Bibliotheek Nieuw-Buinen
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
de bibliotheek moet niet een ruimte worden waar je allerlei herrie (muziek werklawaai) kunt maken of waar je papieren invult
voor de gemeente. daar zijn andere ruimtes voor. ook moeten ze de leerlingen van de basisscholen leren om rustig te zijn in de
bibliotheek.
Bibliotheek Odoorn
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Na de foto's kwam nog een vragenlijst, deze was exact hetzelfde als het beantwoorden van de foto's. Ik houd er niet van om
dingen 2 x te moeten doen.
Zoeken waar bib meerwaarde kan vinden in digitaal tijdperk. In tijden waar het mogelijk is om elders digitaal honderden gratis
digitaal boeken te krijgen moet de bib iets aanbieden wat van toegevoegde waarde is. UN tijden waar mensen dreigen te
vereenzamen.
Bibliotheek Coevorden
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Benadruk het "share-economy" idee, je hoeft niet alles zelf te kopen.
ieder jaar opnieuw evalueren met leden wat nodig lijkt te zijn/ welke veranderingen de wereld/maatschappij heeft ondergaan
Ik vind dat de Bieb zich zeker moet ontwikkelen, de tijd staat niet stil! Maar... de bieb blijft een bieb, dat moet de core blijven.
Bibliotheek Dalen
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Bij de voorgaande vragen wordt steeds gevraagd of de bilbliotheek zich vooral moet richten op een specifieke activiteit. Dat lijkt
me niet zinvol. Veel activiteiten zijn even belangrijk en daardoor niet als "vooral" te kwalificeren.
Bibliotheek Schoonoord
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
De jeugd heeft de toekomst en dat de bieb zich hier voor in wil zetten is belangrijk ! Maar om dit te combineren met scholen en
opvang gaat me net iets te ver. Wel een soort uitwisselingservaring.Rustruimte in de bieb blijft ook belangrijk zeker in deze tijd.
In mijn tijd leerde ik in de bieb omdat wij met 4 kinderen thuis weining rust hadden om te leren.
Bibliotheek Sleen
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Nee ik hebt verder geen opmerkingen.
Bibliotheek de Wijk
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Gezien mijn leeftijd (73) voel ik toch het meest voor de traditionele funktie van de openbare bibliotheek: uitleen - tegen een lage
prijs - van boeken (papier en digitaal) en andere lektuur. Uitbreiding met andere culturele aktiviteiten vind ik wenselijk voor kleine
dorpen op enige afstand van grotere plaatsen waar voldoende cultureel aanbod is.
op dit moment niet
Bibliotheek Ruinerwold
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
De hoofdmoot van de bibliotheek zou moeten blijven: LEZEN
Het lenen van boeken en tijdschriften zijn en blijven de voornaamste reden voor mijn op een bezoek aan de bieb. te brengen.
Bibliotheek Zuidwolde
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Schoenmaker. Leest.
Bibliotheek Smilde
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
aanspreekpunten
De laatste vragen met 'vooral' erin, zou ik willen wijzigen in én én.
uitlenen moet wel het belangrijkste blijven
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Bibliotheek Beilen
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Ik kijk uit naar de komst van de bieb new style; een fysieke ruimte waar informatie en hulp voor handen is, je nieuwe kennis kunt
opdoen en proberen, je ervaringen kunt delen en er gezamenlijk voor kan zorgen dat het (samen) leven voor iedereen een
plezier blijft wat gedeeld wordt.
Ik voel me zelf niet geroepen om te (laten) helpen bij het invullen van formulieren, maar ik kan me voorstellen dat er heel veel
mensen zijn die aan beide kanten hier wel wat voor voelen en in dat geval vind ik de bieb daar een prachtig centrum voor, mits
er voldoende (af te sluiten/kantoor-?) ruimte beschikbaar is.
Ja. Ik heb het al gezegd, maar ik vind het belangrijk genoeg om het nog een keer te zeggen. De bibliotheek moet de ICT op orde
brengen. En meer e-boeken in het assortiment opnemen.
Bibliotheek Westerbork
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
nee zie vorige opmerking
Bibliotheek Norg
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
DeGegeven antwoorden moet u relateren aan onze leeftijd ;over 10 jaar zijn we minder gezond en hebben andere behoeftes
terwijl veel genoemde activiteiten wel belangrijk zijn voor de nu jongere deelnemers.
goed bezig!
Bibliotheek Roden
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Doordat ik niet in Noordenveld woon, waar ik naar de bibliotheek ga, spreken mij de zaken die met de bewoners te maken
hebben niet aan. Zelf ben ik goed thuis in administratie en belastingzaken en zou daar juist bij kunnen helpen.
koppeling zoeken met winkels en bedrijven
Uitleen termijn langer en/ of meerdere keren als nu. Ervan uitgaand dat er geen reserveringen voor de boeken zijn.
Bibliotheek Eelde
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Neen, ik denk dat u alles al wel bedacht heeft! Alleen ....huisvesting zal een groot probleem zijn...het liefst natuurlijk een mooi
groot en licht gebouw met de vele mogelijkheden die u aanstipt ín dat gebouw gehuisvest! Daar moet dan de gemeente=
gemeenschap wel wat voor over hebben. Binnen 10jaar graag! Dan heb ík er misschien ook nog wat aan!
Bibliotheek Vries
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
dat er een bibliotheek in de buurt moet zijn. ook voor kleinere dorpen. Niet dat kinderen en ouderen eerst een uur onderweg zijn
om een bibliotheek te bereiken, of zelfs helemaal niet kunnen bereiken.
Een rare vragenlijst is dit.
Ik vind dat de bieb beter kan blijven bij haar kernwaarde: informatie uitlenen, ook digitaal. Als uitzondering erbij een koffiehoek
Juist het lenen van boeken zou bij mij de hoofdmoot zijn. Dit omdat alle andere suggesties al op andere adressen mogelijk zijn.
Sfeer! Koffie, en eten. Heel belangrijk.
Bibliotheek Zuidlaren
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
dementievriendelijk beleid en goede toegankelijkheid voor mindervaliden. We worden met elkaar ouder, moeten langer
zelfstandig wonen. Bibliotheek zou dit kunnen faciliteren.
Een fysieke bibliotheek waar iedereen terecht kan, dat moet blijven.
ik kan me voorstellen dat bibliotheekgebouwen in de toekomst te duur zullen worden. Ik kan mij dan voorstellen dat de bieb zijn
intrek neemt in een ander maatschappelijk gebouw, zoals gemeentehuis, kerk of bankgebouw.
Omdat ik 78 jaar oud ben kan ik niet helemaal objectief beoordelen hoe de bibliotheek er over 10 jaar uit zou moeten zien.
Bibliotheek Havelte
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Af en toe informatie (bijv. per e-mail) over nieuw verschenen non-fictie boeken (vooral ook die de kranten "vergeten" over te
berichten)
Huisdieren toestaan.
Wie zal dat betalen. Ik ben bijna overal voor.
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Bibliotheek Vledder
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
sommige van de laatste vragen zijn lastig omdat niet duidelijk is wat bedoeld wordt als er gesproken wordt over: "de bibliotheek
richt zich voornamelijk op". Worden de andere dingen dan minder belangrijk? Tenslotte is een bieb een plek voor jong en oud,
geschoold of op geschoold. Persoonlijk vind ik dat dat het voornaamste moet blijven
Bibliotheek Diever
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Vooral veel meer samenwerking met scholen, verenigingen en buurthuizen.
Bibliotheek Dwingeloo
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Denk dat veel ouderen die niet met de computer hebben leren omgaan niet naar de bieb komen als het geheel gedigitaliseerd
wordt. De jeugd groeit hiermee op en leert het nu spelenderwijs.
dit soort enquetes moeten niet gestuurd worden naar leden die de bieb alleen maar kleiner zien worden, zoals in de dorpen hier,
van sociaal punt naar inloopboekenkast.Er zijn veel mensen die niet over vervoer beschikken om naar een stad te gaan en een
bieb te bezoeken, en de bus is te duur om telkens boeken te lenen.
u zegt steeds in de voorgaande vragen, de bieb richt zich vooral op. ik ben van mening dat de hooftaak van de bieb uitlenen van
boeken dient te blijven en de andere activiteiten nevenactiviteiten zijn, vandaar dat ik bijna overal weet niet heb ingevuld
Waar ik me veel ongeruster over maak; zijn er in de gemeente Westerveld over 10 jaar nog wel bibliotheken te vinden? Als ik
zie hoe in de afgelopen jaren allerlei sociale voorzieningen zijn gesloten of zelfstandig gemaakt dan denk ik weleens; heeft de
gemeente eigenlijk wel waarmee ze bezig zijn? De bezuinigingsdrift kent geen grenzen in deze gemeente.
zo nu en dan een film tonen.
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