BiebPanel onderzoek 2016-3 - Toekomst van de Bibliotheek - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
goede boeken, van interressante schijvers.
Punt om gereserveerde boeken op te halen. Aanbod: Binnen regio verkrijgbaar op bestelling is prima. Voor bepaalde boeken
blijft het fijn om ter plekke te kunnen bekijken. Bibliotheek hoeft niet zo groot te zijn.
Bibliotheek Meppel
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
aanpassing openingstijden aan vraag (avonduren, weekend), goede bereikbaarheid bibliotheekgebouw (fiets, auto), goede
bereikbaarheid van de bibliotheek vanuit huis (e-boeken, site, live-stream)
alles gaat gedigitaliseerd, dus ook de bladen inzien, lenen zijn eigenlijk alleen e-books
Boeken
Boeken, tijdschriften, computers met internet, lezingen, andere interessante activiteiten. Eigenlijk ongeveer zoals het nu is
Cursussen, boeken in verschillende talen en een (vrijwilligers)project.
de bieb moet volledig digitaal gaan en alleen nog maar een aflever en inleverpunt zijn
De charme van het boek moet blijven maar dan wel voor iedereen toegankelijk, dus ook voor slechtzienden
Digitaal reserveren, ophalen bij verschillende afhaalpunten
Een culturele instelling waar je exposities ziet, cursussen kunt volgen, waar aandacht is voor maatschappelijke ontwikkelingen/
vraagstukken, waar iedereen gratis boeken kan lenen, zowel papieren als digitale, waar je accuraat wordt geholpen en waar
men je wegwijs blijft maken op het gebied van media/ digitale wereld. Kortom: een inspirerende plek om te komen, te leren en
te ontmoeten. Misschien dekt "bibliotheek" de lading niet meer en zou je kunnen denken aan een kennis- en inspiratiecentrum,
want dat moet het m.i. zijn.
fysieke plaats waar informatie kan worden gezocht, toegankelijk voor kinderen, ouderen, hoog- en laag geletterden, waar hulp
is. Plaats kinderen kennismaken met boeken en iedereen aansluiting blijft houden met informatie uit de maatschappij.
Genoeg boeken in Engels en Nederlands, cd's, dvds
Gezellige zitjes waar je onder genot van een kopje koffie of thee tegen betaling of voor leden gratis tijdschriften of de kranten
kan lezen. Verder gewoon zoals het is. Lekker boeken en dvd's lenen.
Goed blijven volgen hoe jullie klanten reageren op veranderingen en wel meegaan met de digitalisering van het boekenaanbod.
Het tijdschriftenaanbod en de films en series die verhuurt worden ook beschikbaar stellen. Andere maatschappelijke functies
zijn er volgens mij niet De bieb is er niet voor maatschappelijke interactie, ontmoeting, cursussen e.d.. Schoenmaker blijf bij je
leest maar ga mee met de ontwikkelingen.
hetzelfde als nu.
Ik ben vrij traditioneel ingesteld. Maar ik probeer me in te denken in de gedachten van anderen, die graag iets flitsends willen
zien. Bijv. een aanbod van verfilmde boeken. Anderen zullen wellicht nog veel meer muziek willen horen.
Ik denk dat er dan ook nog behoefte is aan een gewoon boek. Ook voor kinderen lijkt me dat goed.
Ik denk dat het persoonlijke en de persoonlijke behandeling heel belangrijk is, zeker in tegenstelling met de digitale wereld.
Ik kom nu niet in de bibliotheek, omdat ik alleen ebooks lees. Dus ik zal er dan waarschijnlijk ook niet komen.
Ik vind het boekenaanbod verreweg het belangrijkste. Wel zou ik graag zien dat de afdeling buitenlandse literatuur zich niet
alleen tot het Angelsaksische gebied zou beperken. Ik vind ook dat in de 'Engelse' hoek weinig echte literatuur te vinden is. De
meeste boeken zijn detectives, terwijl er zo geweldig veel meer is.
In ieder geval een heel erg groot assortiment aan digitale boeken en films om te downloaden/lenen. En alles zoveel mogelijk op
afstand (via mobiel/tablet) te regelen, zodat het niet nodig is naar de bibliotheek te komen.
makkelijk toegankelijk, ruime openingstijden, efficiënte uitleen (papieren boek blijft naast ebooks), ontmoetingsplek voor
persoonlijk contact ook met bibliotheekmedewerkers (niet alles geautomatiseerd).
Meer aanbieding van recenteen ebooks
meer e-boeken
meer E-books,
ontmoetingsruimte,VEEL BOEKEN,
Openingstijden ruimer + ook op zondag open.
Prima zo.
Steeds meer aanbod rondom informatie en boeken, bieden van context en verdieping. De bibliotheek zal steeds minder nodig
zijn voor het bieden van informatie en boeken omdat het elders eenvoudiger (online) beschikbaar komt. Maar de vraag naar
achtergrond, verdieping, context zal blijven en kan goed aangeboden worden door de bibliotheek.
Veel digitale mogelijkheden om via e reader te lezen
Voldoende boeken op de plank om lekker rond te kunnen sneupen om zo een mooie titel te vinden.
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voor mij persoonlijk hoeft er niet zoveel te veranderen, ik kom naar de bieb voor een ruime keuze in leesvoer, dat graag houden
zo!!
Zou het zo fijn vinden dat de bieb, ondanks de vooruitgang, ook een paar basisgebruiken weer gaat toepassen, nl een ruimte
waar mensen echt in alle rust kunnen zitten en kunnen lezen. Zoiets als een stiltecoupé in de trein. Nu stoor ik me regelmatig
aan het loze gebabbel. Vooral als dit gebeurt met een luide stem.
Bibliotheek Emmen
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
(e-)boeken.
Als ik hier het antwoord op wist, had ik veel geld kunnen verdienen als futuroloog. Voor mij zal dan nog steeds (als ik nog 10
jaar in leven weet te blijven) het aanbieden van informatie, op welke manier dan ook, de belangrijkste functie van de bibliotheek
zijn.
Bibliotheek is over 10 jaar onderdeel binnen Dienstencentrum cq. Brede School of Kulturhus en is de plek waar netwerken
centraal staat. Informatievoorziening (boeken) is niet meer het primaire doel. Duiding wel.
Blijven investeren in de nieuwste literatuur, op de begane grond ook een leeshoek met voldoende ruimte.
Computer en luisterboeken/Daisyrom
de bibliotheek blijft in eerste plaats een plek waar je boeken kunt lenen. er is een actueel aanbod van de nieuwste boeken,
zowel informatief als ontspannend. ook e books zijn te leen. de ruimte gaat qua ontwerp met de tijd mee. een combi van kunst
uitleen , tentoonstellingsruimte en bibliotheek.
De ontwikkeling naar digitaal is niet te stoppen. Toch blijft het opdoen van kennis via papier een niet te ontkennen medium. Dus
naast elkaar lijkt voorlopig ontontwendaar.
De ruimte zou verscheidene digitale schermen met touchscreen moeten hebben, waarop je een boek kunt zoeken en waar
meteen middels een 3D afbeelding wordt weergegeven waar het boek te vinden is. En zoiets soortgelijks zou er ook moeten
zijn voor kranten en archieven.
duidelijke informatieborden waar welke soort boeken staan, idem voor muziek, computers om dingen op te zoeken, een podium
voor lezingen en andere uitvoeringen, een leeszaal met koffie en lunchfaciliteiten,
Duidelijker aangeven waar de boeken te vinden zijn die "binnen" zijn. Workshops gerelateerd aan lezen/schrijven.
ebooks met informatieve onderwerpen en naslagwerken (vakantiedoelen)
Een frisse, open ruimte met een ruim aanbod aanbod aan literatuur en informatieve boeken. Een bibliotheek moet voor mij
primair om lezen gaan.
Een overzichtelijker indeling van de te lenen materialen. De bibliotheek werkt sterk thematisch, waardoor materialen verspreid
worden opgeslagen. Om een voorbeeld te geven: je weet de naam van de schrijver en de titel van het boek dat je zoekt.
Vervolgens is het noodzakelijk om erachter te komen wat voor een soort boek het is. Roman, psychologisch of geschiedkundig.
Daarna begint de zoektocht wáár die afdeling zich bevindt. Begane grond, eerste verdieping? Waar op de eerste verdieping?
Je moet soms echt moeite en speurwerk verrichten om een boek te traceren. Het raadplegen van computers is noodzakelijk bij
de speurtocht. Een suggestie voor de computers: zet ze bij binnenkomst links neer. Creëer een duidelijke hoek.m
Een rustpunt om informatie te verzamelen.
Een virtuele bibliotheek waar je doorwandelt met een virtuele d-3 bril en je digitale boeken uit de kast haalt.
Er moet ook over 10 jaar nog steeds heel veel leesvoer te vinden zijn.
er zal in ieder geval nog steeds een ruim aanbod moeten zijn in "gewone" boeken.
Gewoon boeken
het aanbieden van wat nu gedaan wordt, en aanpassen aan het tijdsbeeld van dat moment.
Het liefst een pand, in het winkelcentrum, of centrum van een wijk zodat je na de supermarkt meteen ff bij de bieb binnen kunt
gaan
het zou een plek moeten zijn waar ik iets kan vinden dat ik elders niet kan vinden. Wat ik over 10 jaar zoek weet ik op dit
moment niet
Hopelijk dan ook nog papieren boeken maar ook grote collectie e- boeken en misschien wel e- readers om uit te lenen of om er
rustig te gaan zitten lezen en ontmoetingen met auteurs
ik ben erg tevreden met hoe het nu gaat. er hoeft van mij niets te veranderen.
ik denk dat ik dan via internet boeken kan uitzoeken, mijn keuze kan aangeven en dat ik de boeken bij bijvoorbeeld bij een
horecagelegenheid of winkel kan ophalen. Deze horecagelegenheid heeft in de buitenmuur een inleverpunt (zoals nu in zijmuur
van de bieb). Of ik heb de mogelijkheid dat de boeken bij mij thuis worden afgeleverd in bijvoorbeeld een waterbestendige box.
Het aanbod zal groter zijn omdat het 1 catalogus is voor bijvoorbeeld de provincie Drenthe. Ik hoop dat mijn gedachte niet
waarheid wordt. Het is heerlijk om naar de bieb te gaan. Je ontdekt boeken die je niet via een digitale catalogus zou uitzoeken.
Ik heb hier niet echt een beeld bij. Het zal helemaal liggen aan de ontwikkeling van het digitale aanbod. Ik ben bang dat binnen
enkele tientallen jaren er geen bibliotheken meer zullen bestaan in de huidige vorm.

Hoofddorp, november 2016

BiebPanel onderzoek 2016-3 Toekomst van de Bibliotheek

Ik hoop in ieder geval niet dat de ruimte steeds strakker en sterieler wordt. Ik houd meer van een huiselijke sfeer dan strak,
koud en kil. Wat mij betreft is datgene wat er nu geboden wordt voldoende.
ik houdt ook veel van informatie: een lezing, bv een x-aantal jaar geleden was er een lezing over John F Kennedy, 50 jr na
dato, mijn persoon vindt dat heel interesant!!!
Ik kom vrijwel niet meer in de bieb. Lees alleen nog maar e-books.
Ik vind het goed zoals het is.
Ik zou er nog steeds willen komen om boeken te lenen en mensen te ontmoeten, maar misschien kunt u niet meer alle boeken
op voorraad hebben en moet je die dan van tevoren aanvragen. Alleen zou ik dan wel bij het reserveren een indicatie willen
hebben wanneer een boek beschikbaar komt, en niet zoals nu maar moeten afwachten.
Ik zou nog graag kasten met boeken willen zien, maar ik denk, dat je dan de boeken via de website bestelt en afhaalt in de
Bibliotheek. Ik zou nog graag dan ook, als ik dan nog kan naar het leescafé gaan, maar ik denk, dat dit ook allemaal digitaal
gaat. Nog wel een leescafé, maar dan staan er allemaal computers en gaat het digitaal.
Indeling na gewenning OK, niet te vaak reorganiseren. Opzet nu per item, "nieuw binnengekomen etc" zeer plezierig bij weinig
tijd. Anderzijds de collectie niet te snel verjongen.
Meer actuele e-books. De ruimte zoals deze nu is, vind ik erg mooi en overzichtelijk.
Meer digitale tijdschriften. De inrichting hoeft wat mij bereft niet te veel veranderen.
Meer digitalisering, bijv. dat je virtueel door de bibliotheek kunt lopen (en eventueel andere 'bezoekers' ontmoeten). Ik denk als
je voor de toekomstige generatie relevant wilt blijven, alles via het netwerk, apps, e.d. moet zijn in te lezen, te beluisteren of te
zien. Zelf zal ik het altijd prettig blijven vinden als er ook een fysieke plek blijft waar je even jezelf kunt zijn, rustig snuffelen
tussen de boeken of met een boek of tijdschrift in een hoek kunt gaan zitten, of met een krantje en een kop koffie.
meer ebooks, betere indeling (meer) boeken
meer mogelijkheden voor e-books, het blijft voor mij een ruimte om boeken en andere materialen te lenen niet om te ontmoeten
Mensen blijven betrekken bij de maatschappij. Ontmoetingsfunctie. Experimenteerruimte. Ruimte voor ZZP'ers. Stimuleren
dialoog en debatcultuur.
Met de pin je betalingen doen.
Misschien niet de bibliotheek samengaan met culturele instellingen zoals een muziekschool, een centrum voor de kunsten, en
onderwijsinstellingen zoals de volksuniversiteit, zodat je er cursussen kunt volgen, optredens kunt zien, een drempelloze
instelling worden waar iedereen terecht kan.
Na de laatste grote verbouwing ben ik helemaal gewend aan de huidige indeling. Misschien zou nog meer gebruik kunnen
worden gemaakt van elektronische hulpmiddelen, b.v. een scanner maar of dat mogelijk is, kan ik niet zeggen. Daarvoor schiet
mijn kennis van dit onderwerp te kort.
Nog meer een ontmoetingsruimte. Overigens ook meer producten digitaal te regelen
Nog steeds boeken. Tijdschriften, een leeshoek met gelegenheid voor een consumptie. Dus nog steeds dezelfde oude vorm.
Natuurlijk E-books Makkelijk toegankelijke digitale bestanden zoals oude kranten en dergelijke. Een ceel uitgebreider en
gevarieerder aanbod op electronisch leesvoer.
Ontmoetingsplek voor culturele activiteiten in de breedste zin. Aanbod: boeken, tijdschriften en digitaal. Laagdrempelige, lichte
ruimte met zitjes om tijdschriften te lezen, iets te drinken en een praatje.
Over 10 jaar ben ik bijna 80. Ik wil graag van de bieb diensten gebruik blijven maken, ook als het fysiek moeilijk wordt naar de
bieb te gaan. De bieb moet ook deze groter wordende groep blijven kunnen bedienen. Ook aantrekkelijk maken voor mensen
die op grotere afstand van de bieb wonen of te weinig tijd hebben om er regelmatig binnen te lopen.
Papieren versie boeken moet blijven, maar daarnaast meer digitale mogelijkheden in de bibliotheek en thuis
Ruim opgezet, overzichtelijk, gevarieerd aanbod van boeken
Uitnodigend, boeken, maar ook digitaal boeken uitgestald via E-readers
Van mij mag het zo blijven. Ik kan goed de boeken vinden waar ik naar op zoek ben. Er is voldoende rust. Maar ja over 10 jaar
wie weet.
veel boeken natuurlijk, leesboeken, informatieve boeken, leescafé met meer gevarieerd tijdschriften aanbod, vooral de niet
gangbare tijdschriften, lekkere leeshoekjes om even rustig boeken in te kijken
Veel mogelijkheden voor multimedia (niet alleen beeldschermen etc. maar ook de software) .Kleuren -ruimten -licht -groot ( =
ruimtelijk) . Grote vraag is dan wel blijft er dan nog wel een 'bibliotheek ' nodig. Moeten er nog wel boeken op de plank staan ?
Of moet de bieb de kant op van b.v. elektronisch abo op week/maandbladen dus geen e-books maar e-magazines. Dit is maar
één facet van het gebeuren.
Via internet boeken uitzoeken en deze daarna ophalen op een locatie dicht in de buurt. Voor ouderen de boeken thuis
bezorgen.
volgens mij nog steeds papieren kranten lezen en tijdschriften en elkaar ontmoeten rolstoel toegankelijk zeker met de
vergrijzing die er aankomt
Voor mij zal vooral het aanbod van actuele boeken belangrijk blijven.
Voor mij zelf blijven de boeken het belangrijkst
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Bibliotheek Emmer-Compascuum
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
De ruimte licht en vrolijk zoals nu. Ook de boeken, tijdschriften en aanbod van dan. Ontmoeting zoals nu ook.
gewoon met de tijd meegaan maar niet te geavanceerd.
Het belangrijkste vind ik dat er gewone boeken moeten blijven. De manier hoe het nu is opgezet bevalt me goed en er is vaak
wel iets leuks te vinden om mee te nemen. Het systeem van reserveren is ook prima
Je krijgt een waarschuwing via e-mail als de uitleentermijn bijna is afgelopen.
Bibliotheek Klazienaveen
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
een ruimte die uitnodigd om binnen te komen waar boeken en tijdschriften staan van die tijd en cursussen worden aangeboden
focus op digitale communicatie en informatie; gebouw minder of niet belangrijk
heel veel e books papieren boeken en kranten hoeven dan niet meer
Ik ben zeer tevreden over de ruimte en aanbod van de bieb in Klazienaveen. Net nieuw natuurlijk. Wel zou ik, maar dan al zeer
spoedig, het aantal digitale boeken verhogen wat geleend mag worden. En het digitale aanbod op een andere manier
presenteren. Ik weet niet hoe, maar zo als het nu werkt vind ik niet praktisch. Ik moet nu eerst een schrijver bedenken en kom
dan vaak op dezelfde terecht.
Ik denk persoonlijk dat er dan niet veel bibliotheken meer over zijn, maar alleen nog online diensten om via je e-reader boeken
te downloaden.
ik lees graag boeken en niet digitaal. Ruimte prima
Ik vind het nog steeds fijner om een "echt" boek te lezen en niet via mijn tablet. Dus een echt boek, maar liefst wel meer keuze.
Meer aanbod via internet en in de bibliotheek meer ruimte voor gamen studeren etc.
Meer ruimte voor de boeken zodat het overzichtelijk is.nu staan ze dubbel achter elkaar
Net zoals nu.
tijdschriften - een goed leescafe met kranten, tijdschriften, een computerdeel en een horecadeel - ruimte voor culturele
activiteiten.
Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
lees al ebooks
Hoogeveen Centrale
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
Misschien ook films digitaal uitlenen.
Aanbod het zelfde, vind een boek lezen veel fijner dan lezen op een reader. Stoelen en banken die gemakkelijk zitten en de
mogelijkheid om iets te eten, luch of koffie met iets erbij.
Aangepast aan de wereld zoals die er over tien jaar uit zal zien. Wat ik bedoel is dus mee gaan met de ontwikkelingen die in de
komende tien jaar op ons af zullen komen. Hierbij wel graag de mogelijkheid mensen persoonlijk te ontmoeten.
Absoluut nog boeken zoals nu. Verder weet ik het eerlijk gezegd even niet
Alles online beschikbaar (ook binnen een virtuele omgeving) en personeel dat fit for the future is
Bijblijven en een oog houden op de mogelijkheden die er zijn. Het is onmogelijk nu 10 jaar vooruit te kijken
boeken
Boeken
Boeken blijven, maar veel meer e-books te verkrijgen. Een restaurantje waar je kunt lunchen en drinken. En 's avonds
curcussen.
Boeken en e-books en ruimte om dingen te kunnen opzoeken
boeken en tijdschriften als aanbod. Ruimte om te kunnen lezen, opzoeken in boeken en digitaal
Boeken om te lezen thuis en E books om op je tablet te lezen
Boeken, vooral informatieve.
boeken,tijdschriften,kranten en DVD,s
Combinatie ontmoetingsplaats en restaurant.Naast ontspanningsliteratuur veel groter aanbod
filosofie/godsdiensten/mindfullnes/bres-achtig.
De bibliotheek moet ontwikkelingen op het gebied van lezen en informatieoverdracht blijven volgen, zoals dat nu gebeurt met
ebooks en cursussen. Ik hoop dat het een plek blijft waar ik rust en inspiratie vind.
De bieb zal ongeveer in zijn huidige vorm blijven bestaan, maar ook mogelijk een plek van samenkomst voor boekbesprekingen
e.d.
de gewone papieren boeken, e-books, e-tijdschriften, e-muziek, studiefaciliteiten, leeshoek
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de nieuwste oeken en films en GAMES!
De ruimte moet een soort koffiehuis zijn. Het aanbod kan hetzelfde blijven met misschien iets meer E-books.
doorgaan zo als nu
Een boekenclub voor jongeren.
Een ruimte om boeken, cd's, dvd's te lenen, kranten en tijdschriften te lezen en een kopje koffie te kunnen drinken.
Computeren, muziek luisteren, een film kijken, is ook niet verkeerd. Er een wat meer commerciele instelling van maken door
een restaurant/caféruimte toe te voegen. (Kijk eens naar Waanders in de Broeren in Zwolle). Dit zou samen kunnen gaan met
het theater Wat voorop staat is dat de bibliotheek een plek moet zijn waar iedereen zich thuisvoelt
Grotendeels zoals die nu is, wellicht met een efficientere opslag van te lenen objecten.
Het kan en zal er meer een ontmoetingsplaats worden voor bijvoorbeeld dating, en/of op zakelijk gebied vacatures, iets zoeken
of verkopen/ruilen? Verder vind ik het NIET leuker op worden, steeds onpersoonlijker worden nu ook de balie weg is en je altijd
maar 1, moet wachten op een medewerker/ster en 2 zoeken naar een medewerker/ster waardeloos! er zou meer tijdelijke
markten met afgeschreven materialen zoals: boeken cd,s en dvds moeten worden georganiseerd. Het moet geen hangplek
worden voor lastige personen en jongeren die de boel verstieren terwijl je en anderen rustig zitten te werken die zouden veel
harder moeten worden aangepakt. Ook totaal geen privacy bij het zitten achter de pc vind ik eigenlijk meer dan waardeloos.
Het lid worden/zijn voor iedereen gratis. een bibliotheek van vroeger terug halen ( hier mee bedoel ik de stijl ) de
openingstijden: elke zondag van het jaar open laten zijn ( wel de tijd aan houden zoals die nu is als het zondag is) Meer
informatieve boeken Meer kind- en jeugd boeken
Het museum uit de openbare ruimte of op de plek van wat nu de leeszaal is voorin
Ik blijf boeken lezen!
ik hoop dat er wel papieren boeken blijven bestaan
Ik vind het belangrijk dat ik boeken lenen en de ruimte er aantrekkelijk uitziet
In elk geval het aanbod zoals het nu ook is
is prima zoals het nu is
laat vooral fysiek de boeken in de kasten staan!
Lokatie in een bestand monumentaal pand al dan niet in combinatie met een boekhandel. ; gelegenheid tot een kop koffie/
broodje.Rustige plekken om even te kunnen werken/overleggen. In kunnen toetsen van gewenste titels die vervolgens
makkelijk te vinden zijn.
Mooi en netjes ingerichte kantine, waar je b.v. een kopje koffie kunt drinken en een krantje lezen.....en uiteraard mensen
ontmoeten,!!!
museum eruit
Niet eens over tien jaar, maar ook nu: een ruimte zoals een bibliotheek van vijftig jaar geleden. Boekenkasten, gevuld met
naslagwerken en boeken die de mensen willen lezen. Maar vooral ook recente boeken. Laat de leden van de bieb (ik onthoud
me specifiek van het begrip 'klanten': een bieb, daar word je lid van, daar ben je verbinden mee) door aanvragen kenbaar
maken welke boeken en tijdschriften ze willen lezen. Leestafels, ruimte waar studenten kunnen werken aan werkstukken.
Internet aanbieden op terminals is niet meer van deze tijd: wifi ok, maar verder alleen een paar catalogusterminals. Als je
internet aanbied op een terminal/pc, is dat vooral voor de asielzoekers. Doe dit in een afgescheiden ruimte, net als de ruimte
voor gillende kinderen. Een bibliotheek hoort vooral een rustpunt te zijn in deze hectische en van lawaai en impulsen vergeven
wereld. Een bibliotheek moet ook op een aantrekkelijke en makkelijke manier ebooks aan kunnen bieden, niet op de manier
waarop het nu (niet) gaat. Vooral: recente boeken.
nieuwe boeken, nieuwe e readerboeken snel aanbieden
overzichtelijke ruimte met wel de "papieren"aanbod van boeken behouden. Tijdschriften en kranten beschikbaar blijven.
Ruimte tevreden mee, méér pc.'s; aantrekken van clubs; verenigingen die zich presenteren,info opvragen, discussiegesprekken
houden,privé-verzamelingen showen; hobbyísten toelaten die e.e.a.vertellen.
Uitgebreid assortiment boeken, E-Books en luisterboeken. De laatste twee te downloaden
Uitwisseling van diensten door deskundige vrijwilligers Leescafe/ontmoetingsruimte
updaten van navigatiesystemen, e-readers uitlenen incl. electr. boeken, gewone boeken blijven uitlenen!! studies
Veel boeken, veel verschillende auteurs (uit binnen- en buitenland), betaalbare abonnementen, goede service
Veel nieuwe aanbod van boeken
Voor mij (oudere vrouw) blijft een bibliotheek altijd alleen maar een ruimte om boeken te kunnen lenen en evt.
kranten/tijdschriften te kunnen lezen. En informatie te krijgen over waar ik evt. wat kan vinden. Voor andere contacten ga ik
liever naar een horecabedrijf (wat de bieb voor mij dus echt niet moet worden, dat is broodroof voor de horeca). Soms zijn er
lezingen/seniorweb/tentoonstellingen e.d. in de bieb. Maar voor mij mag dat overal plaatsvinden. Dat hoort niet persé bij een
bibliotheek
Voor mij precies dezelfde producten als nu, mensen zullen hierin altijd geinterresserd blijven
Vooral gewoon boeken blijven aanbieden. Rustige plekken om te lezen, te concentreren. Verder cursussen en lezingen.
Vooral meer zit mogelijkheden tussen de schappen zodat je rustig even kunt bladeren e.d. in een boek
Zoals het nu is vind ik het goed. Hoeft wat mij betreft niets te veranderen
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Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?
-Ook de mogelijkheid bieden tot het kopen van nieuwe boeken/tijdschriften. Tevens bron van inkomsten bibliotheek - Ook veel
e-books
(Als ik dan nog leef.... en de Bieb nog dezelfde fysieke ruimte biedt.) 1) Gewone boeken van papier, mogen ook gezellige
stencils zijn die de bibliotheek maakt en van overal ter wereld on-line kunnen worden opgevraagd. 2) De laatste virtual reality
snufjes en ruimte daarvoor om die "realiteiten" te beleven. 3) Heel veel ruimte voor sociale contacten (doorgaan!).
10 jaar is een lange tijd: ik denk toen dat de e reader meer de overhand krijgt. Ik reserveer vaak, er is een inleverpunt bij mij in
de buurt, een afhaalpunt of bezorgservice zou ik ook op prijs stellen.
aanbieden digitale boeken
Actuele e books. Actuele reisgidsen.
Als er nog maar boeken geleend kunnen worden uit een groot, gevarieerd aanbod. En..., heel belangrijk, een stille plek waar
even een kop koffie gedronken kan worden en leesmateriaal kan worden ingekeken.
Betere service om boeken buiten de provincie te kunnen lenen. Dat is nu bedroevend.
bibliotheek moet heel veel digitaal kunnen afwerken. Er is slechts plaats voor een automatische uitlleenbalie
Boeken
Boeken op papier blijven aanbieden. Dat vind ik de core business van de bibliotheek.
Boeken, die schoon en verzorgd eruit zien.
boeken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De bibliotheek mag van mij een plek blijven waar je boeken vindt. Juist nu het papieren boek onder druk komt te staan, vind ik
dat waardevol.
De bibliotheek moet vooral het papieren boek, de papieren krant en het papieren tijdschrift blijven aan bieden naast alle digitale
varianten. Wel meegaan met nieuwe ontwikkelingen, maar niet het oude, traditionele afschaffen
De bibliotheek zal meer multifunctioneel moeten worden, zonder het oude weg te doen. Meer digitale mogelijkheden, maar ook
"echte"boeken en cd's. Digitale catalogus is prachtig, maar reserveren duurt veel te lang, ook als aangegeven wordt dat het
boek/cd beschikbaar is.
De bibliotheek zou nog veel meer samen moeten werken, misschien in hetzelfde gebouw met andere culturele instellingen, en
daarnaast alle digitale informatie, e-books en papieren boeken, kranten etc moeten aanbieden. En dat zonder beperkingen
zoals dat nu bv met e-books nog het geval is.
de huidige vestiging van de bieb in Assen is al een aardig eind op weg, zoals ik de bieb van de toekomst zou willen zien. Een
ontmoetingsplaats, een leesplek, en een gevarieerd, ruim gesorteerd aanbod.
de leestafel in ieder geval. Mooi ontmoetingspunt voor Assenaren.
de plek van de uitleen van boeken moet mooier/uitgebreider. Net zoals het inleveren van boeken. Verder niet alleen titels e.d.
zoeken op computers maar ook mogelijkheid bieden van tablets.
Digitale aanbod van verschillende soorten boeken vergroten. Hopelijk nog steeds een plek waar allerlei activiteiten
georganiseerd worden.
Ebooks, ouderwetse boeken, maar minder op voorraad en meer bestellen, meer afhaalpunten, studeerplekken, laagdrempelige
informatie, mensen die je op weg helpen met computer, ipad, (denk aan analfabeten en digibeten) lezingen, thema,s,
kinderboeken houden zoals het nu is.
Een cafeetje erbij waar je lekker kunt lezen en waar ook spelletjes kunnen worden gedaan. Zo af en toe een lezingen met
thema,s, bijeenkomst literatuurclub, filosofische bijeenkomsten, workshops. Een stille en een bruisende kant.
Een frisse ruimte met mooie boeken, met name kijk en hobbyboeken en veel digitale leesboeken
Een lastige vraag aangezien er mogelijk veranderingen plaatsvinden in de komende 10 jaar die we nu nog niet eens kunnen
bedenken. Wat mij betreft blijft de hoofdmoot van de bibliotheek toch het aanbod in boeken. En ondanks alle technologie ook
veel medewerkers op de vloer. Technologie hapert, medewerkers kunnen vragen oplossen.
Een lichte, laagdrempelige ruimte, net zoals nu goed ingedeeld zodat de verschillende categorieen makkelijk te vinden zijn.
Ook het leescafe zou idealiter moeten blijven. Uiteraard is deze keus mede ingegeven door mijn leeftijd; op 71 jarige leeftijd is
de behoefte aan digitafels niet meer zo groot....
Een moderne collectie. Thema hoeken waar met elkaar gelezen, gesproken en gedronken kan worden. Een bibliotheek die in
middelpunt staat van de samenleving die de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar verbind en bij elkaar brengt.. open,
gezellig en niet steriel
Een ontmoetingsruimte, met koffie/thee en evt. gastheer/vrouw/vrijwilliger, om het contact tussen de bezoekers te
vergemakkelijken.. Niet voortdurend, maar op een vaste tijd, bv. 2 x per week. Nu is ieder op zijn eigen eilandje
een ruimte die gelegenheid geeft om boeken in te zien en te lenen
er is al zoveel veranderd, ik weet we moeten met de tijd meegaan maar kan het een beetje minder/
Ervan uitgaande dat het fysieke boek voorlopig niet verdwijnt, pleit ik voor een ruim - zowel fictie als non-fictie - aanbod.
Gebouw en inrichting van Bibliotheek Assen mogen wat mij betreft de komende 10 jaar onveranderd blijven.
fysieke boeken
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Gemakkelijker de gewenste boeken kunnen vinden door de schrijvers op alfabet te zetten. Verder voldoet de bibliotheek naar
m'n mening uitstekend
gewoon een overzichtelijke ruimte waar je makkelijk kunt vinden welk boek je wilt hebben en waar je tijdschriften kunt lezen
gewoon meegaan met de ontwikkelingen
Gezellige ruimte met (recent) leesaanbod, w.o.kranten + achtergronden van het nieuws. Extra leestafel,discussietafel waar ook
gepraat kan worden (over het gelezenen, en/of bekeken beelden)bij voorkeur ook koffie/thee/gratis kraanwater aanwezig.
Luisterboeken en DVD's blijven in het aanbod zodat deze ook thuis op radio of TV kunnen worden gebruikt.
Graag boeken, tijdschriften, internet
Graag veel mensen ontmoeten en vaak kans om te praten over boeken
Het gaat in de eerste plaats bij een bibliotheek om boeken en ik hoop dat die er over 10 jaar nog zullen zijn. Het is fijn om die in
een rustige omgeving uit te kunnen zoeken.
Het geschreven woord staat voor mij centraal, de rest vind ik òf oninteressant òf kan ik in Drents Archief, krant, TV en internet
voldoende vinden. De boeken/tijdschriften liefst zoveel mogelijk in papieren vorm. Wat betreft digitale boeken/tijdschriften: die
moeten in de bieb ter inzage zijn, zodat je een keus kunt maken alvorens iets te bestellen (de info die je in de catalogus krijgt is
zeer onvoldoende). Het grote probleem bij de uitleen van digitale boeken is het maken van de keuze. Nu kun je, als je niet weet
wat je wilt lenen, langs de boeken lopen - ik heb als ik auteurs en titels lees een aardig idee of het een boek voor mij is en kijk
anders het boek even in. Hoe moet dat als de boeken er niet meer staan? Aan de bibliotheek de taak om hier een oplossing
voor te bedenken. Het aantal leden zal flink terug lopen als u eenvoudigweg het huidige analoge bestand digitaal maakt. Het
zal in ieder geval heel belangrijk zijn om een goede ordening aan te brengen. De huidige ordening, met spannend, waar
gebeurd enz. is erg grof en ook nogal niet ter zake doend, voor mij althans.
Het is goed zo
Het moet een ruimte zijn waar boeken in te zien zijn en te lenen zijn. Je moet er een kopje koffie kunnen drinken, muziek
kunnen luisteren. Vooral rustig en gezellig en knus
Hopelijk zijn er nog steeds stapels boeken te vinden, waartussen het fijn dwalen is. De catalogi van alle biebs zijn toegankelijk
en daar kan ik via de app uit reserveren, of ter plekke vanuit goed werkende computers.
Ik ben nu al heel tevreden, ik lees veel papieren boeken, maar onderweg Ebooks . Misschien een iets groter aanbod. Leuke
workshops, ik zou het niet weten.
Ik denk inderdaad dat lezen via laptop, I-pad of e-reader de toekomst wordt. Ruimte zal daar aan aangepast moeten worden;
Geen idee hoe je dat zou kunnen doen. Ook denk ik dat er inderdaad een breder aanbod dan alleen maar bieb zal moeten zijn.
Maar ik heb geen idee wat dat voor consequenties zal hebben voor inrichting van de ruimte. In ieder geval moet er een stuk
gezelligheid zijn; misschien meer een leescafé?
Ik heb voldoende aan gezellige boeken. Zoveel mogelijk en zo gemakkelijk mogelijk om bij te komen. Dus niet teveel op de
onderste planken of stoelen en krukjes, zodat we erbij kunnen zitten.
Ik hoop nog steeds echte boeken van papier te kunnen lezen, een e-reader gebruik ik wel maar niet van harte. online de dvd
collectie thuis te kunnen streamen.
Ik zou het prettig vinden als er nog steeds papieren boeken te leen zijn, maar ook e-readers.
In ieder geval betere indeling.Ik kan er nog steeds geen systeem in vinden.Ik vind ook vervelend dat er boeken zo laag
liggen.Nu ik iets ouder ben vind ik dit niet prettig. Het zou ook heel erg geschikt zijn als buurtcentrum
In ieder geval ook wat er nu wordt aangeboden, namelijk een ruim aanbod aan fysieke boeken, veel kinderboeken, magazines,
romans, hobby boeken enz. Er moet mogelijkheid zijn om rustig te lezen. Momenteel is de bibliotheek in Assen erg rumoerig
vanwege alle open ruimtes, vind ik niet prettig. Het moet makkelijk zijn om digitale boeken te lenen. Wanneer je nu wil
reserveren via de computer of je eigen gegevens wil inzien, moet je je inloggen met je id en wachtwoord. Het zou prettig zijn als
je je pas kan scannen (net als bij het uitleenpunt) en dat je dan ingelogd bent en aan de slag kan. In de oude bibliotheek waren
er ook altijd ruimtes voor exposities, thematafels, knutselgedeeltes, enz. Dat mis ik in de huidige bibliotheek. De activiteiten op
gebied van boeken/cultuur e.d. zijn nu te weinig zichtbaar. De wijze waarop de boeken nu ingedeeld staan, vind ik rommelig.
Ik zou het graag overzichtelijker zien. Geen losse boeken die op stapeltjes her en der liggen. Het maken van thematafels wat
betreft onderwerp boeken is wel aantrekkelijk. Het zou ook fijn zijn als dan in de computer staat aangegeven dat het boek op
een andere plaats ligt. De bibliotheek richt zich nu heel erg digitalisering d.m.v. ipads, interactieve tafels, hippe uitstraling e.d.
Ik mis de 'ouderwetse' beleving van de bibliotheek. Qua activiteiten zie ik graag de activiteiten voor kinderen behouden blijven;
knutselmiddagen, themadagen, voorleesochtenden, enz. Lezingen voor volwassenen, boekverfilmingen, actualiteiten avonden.
Vooral activiteiten gericht op 'de boeken' en 'het lezen'. En niet te ver uitwijken naar andere sectoren, altijd boek en lezen
centraal houden. Dat lijkt nu langzaamaan te vervagen.
informatie inzien via touchscreens, alle info ook te leen via e-books, nog steeds boeken en tijdschriften, verder weinig wijzigen
aan de ruimte.
maak de ruimte aantrekkelijk voor basisschoolleerlingen, spelletjes, voorstellingen, zoveel mogelijk het lezen stimuleren blijft
het belangrijkst
Makkelijk toegankelijk. Busvervoer, bushalte in de buurt. Parkeerplaatsen vlakbij.
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Meer boeken, uitgestald in aparte hoekjes, net zoals de afdeling geschiedenis in de oude bibliotheek. In die afgeschutte
hoekjes kon je ook even rustig met een boek aan een tafeltje zitten te "studeren". Hetzelfde geldt voor een afdeling muziek met
bakken vol cd's die inspirerend werkten om ze te kenen. Hetzelfde geldt voor het lenen van bladmuziek.
Meer digitaal contact, e-books
Meer ebooks
misschien meer ebooks, hoewel ik liever op papier lees. boeken in de originele taal meet the author events gezellig plekjes om
te zitten en lezen
Moeilijke vraag, ik vind het fijn om juist in de bieb papieren boeken te kunnen lenen. Verder spreken Thema avonden of
avonden met schrijvers mij aan
Mogelijk houden van reserveren via internet van alle media, zoals dvd's, cd's en boeken
Nieuwste boeken, gerangschikt op schrijver. Veel kranten en tijdschriften en koffie corner met luie stoelen om die te lezen
Ontmoetingsruimte en studieplek Boeken, dvd's en cd's lenen Toegang tot computer en digitale databases
Ontwikkeling digitale aanbod. Boeken, muziek, films. Kennismaking met gadgets.
overzichtelijker, veel meer via internet,activiteiten waarbij je mensen ontmoet, gericht op ouderen.
Papieren boeken!! Evt. studieruimtes.
Persoonlijk contact
Reserveren van boeken, recensies lezen op site, aanwinsten blijven melden aan leden. Misschien ook een rubriek van veel
gelezen boeken of een top 50 (bijv. per maand) van de bieb. E- boeken uitbreiden, ook recent verschenen boeken. Ook flink
investeren in de XL uitgaven??
Ruime keuze uit verschillende boeken , van romans, tot filosofie, genesskunde, kunst maar wel met actuele titels en publicatie
voor betaalbare prijs
Ruimte om te zitten, veel actueel aanbod van boeken, e-boeken, informatieboeken en kinderboeken. Graag zou ik de
bibliotheek weer terug in de wijken zien: gezelligheid, sociale contacten etc. Boeken via internet reserveren is dan natuurlijk wel
een must!! Maar ophalen in je eigen wijk heeft als voordeel dat ook kinderen weer gemakkelijker zelf naar de bibliotheek
kunnen.
ruimte voor ontspanning en gezelligheid. workshops die bij de creatieve boeken passen denk aan breien, haken, schilderen,
bloemschikken, etc. Niet alleen op afspraak maar eigenlijk doorlopend.
Ruimte, overzichtelijk, fijne hoekjes om een naslagwerk (stedenboek, landenboek, tijdschriften en kranten) in te kijken.
Social media community zoals bijvoorbeeld Lybrarything.nl, waarbij je online contact kunt hebben met lezers van dezelfde
boeken. U loopt hopeloos achter tov Lybrarything. Ebooks met uitgebreid aanbod, zonder problemen op je ereader.
Boekbesprekingen, zie eerste opmerking, met ook reviews en commentaar van lezers Literatuurles. Online cursus
literatuurtheorie. Waarom beperken tot literatuur? Hetzelfde geldt voor muziek en beeldende kunsten. U kunt een heleboek
betekenen op het gebied van de 'hogere' cultuur. Is mij al gauw te moeilijk, wil ik gráág meer van weten. Concert en theater
agenda van Nederland. Eén plek waar ik alle cultuuraanbod kan zien en eventueel toegang kan boeken. Ik kom bijna nooit in
het gebouw, een paar keer per jaar. Altijd ergenis omdat zonodig kinderen moeten leren boeken af te stempelen. Beter
scheiding tussen volwassenliteratuur en kindergedoe. Een app graag waarmee ik boekenleen kan inscannen, zodat ik niet
meer van die machines (kinderspeelgoed) gebruik hoe te maken. Verbinding tussen app en boekencollectie, zodat ik een boek
snel kan vinden in de rekken. (vgl. de Albert Heijn app)
stilteruimte om rustig te kunnen lezen. boeken op papier om te kunnen lenen mogelijkheid om te printen
Toch ontmoetingsplek blijven! Dus kopje koffie erbij! Hulp bij digitalisering. Wat is er nieuw laten zien. Projecten voor scholen
behouden! Liefde voor lezen moet blijven!!!
Van mij mag het gelijk blijven. Ik ben tevreden over hoe het nu is
Veel e-books, bladmuziek digitaal, informatieve boeken, veel boeken (lees- en informatief) voor kinderen van alle leeftijden.
Aantrekkelijke ruimte: niet te strak.
Veel ebooks, die veel eenvoudiger op de ereader te zetten zijn, zonder het met een draadje verbinden van je ebook met de
computer, maar door direct te kiezen vanaf de ereader. Zou mooi zijn als ook luisterboeken, tijdschriften, films en muziek
digitaal beschikbaar zijn.
Vindt het goed zoals het is, maar in ieder geval vriendelijk en behulpzaam personeel (die zijn er nu ook)
Voldoende rustige ruimte waar hulp geboden wordt om de nieuwe technieken te leren.
voor een groot deel zoals het nu is. Eenvoudigere manier van boeken codes zodat deze makkelijker zijn te vinden.
Voor mij mag het boek in zijn huidige vorm zo blijven,het geeft een goed en geborgen gevoel in al het digitale zoals het nu is en
steeds erger zal worden. En de huidige ruimte heeft iets van een huiskamergevoel,laten we dat zo houden,er is digitaal "genot"
genoeg voor nu en zeker in de toekomst.
Vooral het aanbod Engelse boeken mag uitgebreid worden. Verder is het naar mijn mening belangrijk dat er leesruimtes
worden aangeboden.
vooral veel nieuwe uitgaven op voorraad
Voornamelijk echt boeken en films uit blijven lenen die ik wil zien
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Wat mij handig lijkt is dat je gereserveerde boeken bijv. In de supermarkt op kunt halen. Nu is er in Assen weinig mogelijk
hierin. Je kunt je boeken al wel inleveren op meerdere plekken. Dichter bij huis dan wanneer je naar de bieb moet. Dat zou voor
gereserveerde boeken ook ideaal zijn. Zelf gebruik ik de bieb puur voor het ophalen van boeken. Het ontmoeten van mensen
of de mogelijkheid van activiteiten zijn voor mij niet zo nodig.
workshops , cursussen en een lekkere zithoek zoals er nu is
workshops en gelegenheid om elkaar te ontmoeten rondom een bepaald onderwerp. De avonden dan met
ervaringsdeskundigen en/of professionals over dat onderwerp. Bijvoorbeeld over opvoeding of opvoeden van kinderen met
gedragsproblematiek. De ruimte, de centraal gelegen plek en de laagdrempeligheid van de biep lenen zich daar uitstekend
voor, lijkt mij!!!
Zoals U momenteel bezig bent om al veel dingen te veranderen en veel het zelfde te laten. De ontmoetingsplaats is een groot
goed, laat dat zo.
Bibliotheek Meppel
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Als lid van een leesclub.
dingen delen, samen lezen ed
Meer voor allochtonen doen
Misschien een cursus of workshop aanbieden
via papieren boeken en e books
Workshops geven, voorlezen, exposeren.
Workshops, mee-discussieren
Bibliotheek Emmen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
archieven onderbrengen bij bibliotheken
deel nemen aan een schilder of tekencursus in de bieb of een foto tentoonstelling bekijken
Door regelmatig bezoek te brengen aan de bibliotheek als er interessante dingen aangeboden worden, ben dan met pensioen
als het goed is en hopelijk is het dan nog betaalbaar voor mij
Door workshops te geven over een passie of te helpen bij een lezing. Wellicht ook om op te treden of slechts te repeteren in de
bibliotheek met mijn muziekinstrument / band.
Ik zou mee willen helpen bij het organiseren van cursussen bijvoorbeeld
Meedenken, inspiratiebron en klankbord
Mensen bijeen laten komen om kennis e.d. te delen. Want, zoals het motto van uitgeverij De Alfabetboeken terecht zegt:
verandering begint met delen.
nog steeds om te lezen om mensen te ontmoeten en activiteiten die de bibliotheek organiseert te bezoeken
Nou, zelf zie ik me niet actief zijn, maar het idee is wel goed.
Samen over een boek onderwerp praten met anderen
Toch zelf de boeken afhalen en eventueel nog rondkijken en ik zou dan toch naar het leescafé gaan en dan achter de
computer.
workshop of leesclub
Bibliotheek Klazienaveen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
misschien als vrijwilliger
via de computer oid boeken lenen
Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Leesclub
Hoogeveen Centrale
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Als vrijwilliger bij de uitleen of nevenactiviteiten
Door het gebruik van ruimtes voor bijvoorbeeld muziek of het geven van informatie/lessen in creatieve dingen
follow up geven aan lezingen van het filosofisch café
gastheer/praatpaal
gewoon boeken blijven lezen
Helpen met Nederlands, oefenen met een band
Historisvhe verenigingen; sportclubs die uitleg geven; enz.
Leesclub, samen boeken bespreken, zoekstrategieën op internet.
lenen boeken
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nog steeds boeken lenen zowel papieren vorm als e-books.
oeken lijven lenen
samen met 5 anderen een nieuw boek lezen
Taalcursus volgen, lezingen bijwonen
uitzoeken van (fiets)reizen, routes, locaties, cultuur..
Voorlichting wijkverpleging bv
Wellicht komt er een cursus waar ik in geïnteresseerd zou zijn. Verder blijf ik bezoeker.
Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
activiteiten omgeven door boeken over die activiteit in een rustige ruimte niet sorend voor andere gebruikers van de bibliotheek
Als ik met pensioen ben, dan toch voor leeftijd 4 t/m 12 in de bibliotheek wat betekenen. Voorlezen, knutselen rondom
kinderboeken.
als vrijwilliger.
bezig met boeken
boeken lenen, deelname workshops/lezingen, de krant lezen
door mee te doen aan de workshops
het kopen van boeken
Ik beschik op grond van m'n loopbaan over kennis over energie, opwekking, transport en distributie. Bij de modale Nederlander
is geen of weinig kennis van zaken over energie. Door het geven van workshops over deze materie
ik zou er regelmatig langskomen om rond te neuzen, andere mensen te ontmoeten, een hapje te eten etc
Informatie geven over hoe je een non fictie boek schrijft...
Kennis delen en inspiratie op doen uit verhalen van anderen
Leesclub Discussies
Lezen van kranten/tijdschriften (onder het genot van een kopje koffie) en het lenen van boeken (al dan niet gereserveerd)
m.b.v een workshop
Mee doen aan een workshop, filosofische- of literatuur bespreking.
Meedoen aan of initieren van projecten op het gebied van toekomstvisies.
muziek maken bijv
rondkijken en snuffelen
Samen met een groep boeken bespreken. Ruimte huren.
Vooral het discussiëren over nieuws, vooral gericht op Assen en omgeving, misschien ook ter info voor onze gemeenteraad c.q.
provinciale staten.
Bibliotheek Meppel
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
als deelnemer.
de weg wijzen, taal ondersteuning
deelenemen aan workshop, gebruik maken van/huren van ruimte
Deelname aan een workshop bv.
leesclub
leesclub, internetinstructie
lezing geven/bijwonen
meehelpen bezetten in aflever en inleveren
taalontwikkeling van buitenlanders
Bibliotheek Emmen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
als deelnemer aan een workshop
als lener, misschien vrijwilliger
Begeleiden jongste/oudste lezers.
breipatronen
Creatieve workshops, vakgebied gezondheidszorg
deelnemen aan lezingen die voor mij interessant zijn.
Door mee te doen met een workshop of discussie.
een kunstenaars café lijkt me leuk, om te netwerken, inspiratie op te doen, elkaars werk te leren kennen,
samenwerkingsverbanden ontplooien. etc.
gewoon vragen beantwoorden van ouderen die vastlopen met hun computer
Handwerk groep starten.
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Iets doen met muziek.
Ik denk het niet . Ik ben nu 79 jaar . Ik zie mezelf nu niet meer actief. "Alles heeft z'n tijd " schreef Prediker in de Bijbel ....
Inde zin van voorbereiden, contacten leggen.
Inrichten van informatiehoekje, tentoostellingsbord
Interesses delen of met gelijkgestemden om tafel
Klankbord, specifieke hulp,
leesclub die van de bieb zélf uitgaat en daarvoor ruimte biedt i.p.v. wisselend bij anderen privé in huis.
meezingen in een optreden van een zangkoor
Organiseren van bijv. workshops, voorlichting geven over diverse onderwerpen.
Over 10 jaar ben ik in een totaal andere levensfase dan op dit moment. Het is helemaal afhankelijk hoe ik dan mijn tijd invul.
presentatie/workshops
voorlezen, en dan niet alleen voor kinderen, ook juist voor volwassenen!!!!
Voorlichting over verschillende vormen van dierenwelzijn
workshop geven over hardlopen en daarna actief aan de slag
Bibliotheek Emmer-Compascuum
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
repetities, vergaderingen, het hangt af van de kosten
Spreekuur voor mensen met vragen over computers. tablets, smartphones, etc.
Bibliotheek Klazienaveen
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Een cursus geven oid
Lees club
Taallessen geven
volgen van workshops e.d
Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Jongeren ondersteunen bij diverse zaken
Hoogeveen Centrale
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
als bezoeker , als gast
bijwonen dergelijk activiteiten. Ik zie mezelf geen workshop geven
Dat zal de tijd dan leren
Een discussie beginnen over bepaalde onderwerpen workshops geven/ onder gaan
Ik zeg misschien in verband met mijn vrij hoge leeftijd, mijn aktiviteiten zijn dan waarschijnlijk nul.
interactieve activiteiten, lezingen, studie
ja zolang mij eigen pc niet alles kan en kan printen moet ik wel, daarbij leen ik regelmatig cd,s en dvd's en voor naslagwerk in
boeken etc. is het een uitkomst.
meedoen in overleg
mensen ergens op attenderen
met club of vereniging in die ruimte iets organiseren
Met de leesclub gebruik maken van de ruimte in de bieb.
Mijn interesse te delen met ánderen
niet
Onderhoud o.i.d.
Taal/leesspecialist onderwijs
vrijwilliger
Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Op welke manier zou dat dan voor u zijn?
Als ervaringsdeskundige en professional met andere ouders in gesprek over kinderen met gedragsproblematiek. Lijkt me wel
heel eng om voor een groep mensen te spreken. Maar ik weet uit ervaring dat je ervaringen met anderen delen genezend werkt
voor jezelf en je kracht geeft om door te gaan. Lotgenoten ontmoeten is heel belangrijk.
Anderen die niet mobiel zijn helpen
Boekbesprekingen, literatuurcursussen, lees en schrijfcursussen oid
Creativiteitscursus (betaald), vrijwilligerswerk, hulp aan analfabeten, digibeten, tweedetalers, jongeren.
Deelname workshop
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een workshop / lezing over bv icoon schilderen organiseren
fotografie, van gedachte wisselen over boeken
ik zou misschien losse bijlesjes scheikunde kunnen geven aasan middelbare scholieren of meehelpen bij een jacklab met
proefjes
Ik zou nog wel deel willen nemen aan een discussie of leesclub oid, maar zou het niet zo snel zelf starten
M'n expertise/vaardigheden delen mbt tekenen/illustreren tzt. Ik zou wel een workshop over supergezond bakken willen
meemaken plus een lijst met boeken die daarbij helpt.
Meedoen aan workshops
Meer vanuit een werksituatie, niet privé
Mensen kunnen helpen, ouderen b.v. over het hoe en wat, maar misschien ook wel jongeren.
mensen, die moeite hebben om in de bibliotheek te komen, die te helpen, bv. met vervoer.
Misschien iets op het gebied van gebruik van kruiden
op dit moment heb ik er geen tijd voor. maar ik kan me voorstellen dat ik in de toekomst wel deel zou willen nemen aan
activiteiten. of zelf iets zou willen organiseren.
op hhet gebied van workshops volgen op het gebied van knutselen lezen muziek enz.
Repetitieruimte voor band.
voor een workshop bijvoorbeeld
Wellicht in de kinderboekenhoek. Het inrichten van themaplekken.
workshop aquarelleren
workshop of cursus geven
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
boeken lenen
Bibliotheek Meppel
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
Bijlessen voor school
dan ben ik bijna 80, wie weet hoe mijn leven er dan uitziet
Een stiltecentrum! Een plek waar t gewoon stil is. Je kunt er dan lezen of mediteren of..? Er is al zoveel lawaai en geluid. Als er
als tegenhanger ook een stilteruimte zou zijn.....heerlijk!
exposeren
Flexibele kantoorruimtes. Per uur te reserveren.
In 1e instantie heb ik gezegd dat ik eigenlijk nooit meer in de bibliotheek kom. Na het invullen van deze enquete denk ik er
anders over
Jullie willen veel te veel. Doe wat je nu doet goed of beter en rekening houdend met de ontwikkelingen.
nee hoor
Nee. Het blijft voor mij gaan om lenen en evt. inzien van boeken en naslagwerken.
Bibliotheek Emmen
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
binnen of buitentuin waar je in alle rust kunt lezen
Boeken kunnen inleveren die nog in goede staat zijn maar die je zelf nooit meer leest.
dansen en zangkoorprojecten
De mogelijkheid om een abbonnement af te sluiten waarbij kosteloos van buiten Drenthe geleend kan worden.
denk dat het handiger is om de termijn te verkorten naar 5 jaar. De ontwikkelingen op allerlei gebied gaat zo snel.
Denktank voor thematische onderwerpen op gemeentelijk en regionaal niveau.
deskundigheid over vragen die opkomen bij het lezen van bv een hobbyboek en dergelijke
Forse uitbreiding van e-books. Liefst alles wat nu in bibliotheken te vinden is. Digitaal aangeboden krijgen en dit thuis te kunnen
raadplegen en lezen.
Geen idee of ik dan op 85-jarige leeftijd ergens behoefte aan heb
Ik ben veel te oud om over dit onderwerp na te willen denken. Daarvoor is mijn horizon waarschijnlijk te kort.
Misschien met gelijkgestemde zielen een boekenclub? Dat de bied bijv 10 exemplaren van een boek beschikbaar stelt en een
ruimte om daarover van gedachten te wisselen?
Taalcursus
Bibliotheek Klazienaveen
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
bibliotheek moet zich (blijven) focussen op hun core business: boeken uitlenen
ruimte voor handwerkclubje of een hoekje waar ouderen gezellig bijeen kunnen komen.
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Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
denk dat de bieb er dan niet meer is
Eigenlijk ben ik best traditioneel, in die zin dat ik gewoon een leuk boek wil pakken om te lezen. Maar het zou best handig zijn
als meer materialen digitaal beschikbaar zijn en vanuit huis te raadplegen. Dan kun je iets ook inzien als de papieren versie is
uitgeleend, je geen tijd hebt om naar de bibliotheek te gaan of als de bibliotheek gesloten is. Een andere functie van de
bibliotheek die ik me kan voorstellen is die van pakketpunt/postservice. Ik verkoop weleens spullen via Marktplaats en moet
soms verzendlabels printen in de bibliotheek. Het zou best handig zijn als ik mijn pakket direct in de bieb kan achterlaten. En
wat dacht u van meer mogelijkheden om drukwerk te (laten) maken, zoals visitekaartjes, folders, geboorte- en trouwkaarten? Ik
kan me voorstellen dat zowel particulieren als verenigingen en zelfstandigen/kleine bedrijven daar behoefte aan kunnen
hebben.
Hoogeveen Centrale
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
Aanbod blue ray
dat is nu nog niet te zeggen
De meeste dingen zijn net vermeld en meer waar ik niet aan gedacht hebt.
Een bibliotheek is vooral een kennis- en informatiecentrum. Kennis en informatie tot je nemen miet prettig kunnen. Zithoekjes,
koffie kunnen drinken, wat eten, lezen, tijdschriften en kranten lezen, boeken en muziek lenen. Een punt ook waar mensen naar
toe kunnen, ongeveer zoals een café, alleen vrijblijvender. Waar je contacten kunt leggen als je wilt, maar ook gewoon om
lekker rustig, niet in je eentje, met mensen om je heen, te kunnen zitten, lezen, koffie/thee drinken, praatje maken etc. Ik denk
dat dit in de toekomst een heel erg belangrijke functie zou kunnen zijn voor binkiotheken. Er komen steeds meer (jonge)
eenpersoonshuishoudens, maar ook vergrijzen we en blijven mensen alleen achter. Mensen zien en evt spreken gaat moeilijk,
je gaat niet naar een café voor zoiets. Soms wel, maar meestal zit je in je eentje maar allenig te zijn in een café, zelfs in een
koffiehuis of bij de koffiebakker. Een bibliotheek zou daar een héél belangrijke rol in kunnen vervullen! De bibliotheek zou
hiermee wel eens het sociale centrum van de buurt en stad kunnen worden, waar het nu een steeds marginaliserender rol
toebdeeeld krijgt. Grijp die kans! Waar de gemeente zijn dienende rol steeds verder aan het vergeten is, kan de bieb daar op in
spelen!
game events, game wedsteijden
Helaas kan ik niet terug vanaf deze pagina. Inmiddels vind ik dat de bibliotheek het gemeentelijk kenniscentrum en
kennisoverdrachtsentrum zou 'moeten' gaan worden. Ergo, een aantal vragen heb ik verkeerd beantwoord.
Ik ben 90 over 10 jaar,ben ik er nog en wat kan ik nog ?
Muziek
nee,dit is al heel veel
Niet meer dan er in coirgaande vragen aan de orde is gekomen
Nogmaals, alleen maar boeken lenen en evt. kranten/tijdschriften lezen is voor mij genoeg. Al uw andere voorstellen zijn er
allang in de maatschappij. In allerlei andere ruimtes en instellingen. Blijkbaar wil men de bibliotheek als
horecabedrijf/clubhuis/gemeentehuis/sociale instelling e.d. gebruiken. Wat mij betreft: schoenmaker blijf bij uw leest en gun
ieder het zijne.
over 10 jaar ben ik 99 jaar, wat ik natuurlijk niet eens haal.
Politieke activiteiten/discussie. Ruimten ter beschikking stellen voor (parttime)opleidingen/cursussen open/volksuniversiteit
e.d.
Praatgroepen
Rust en stilte, dat ontbreekt er nog wel eens aan de laatste tijd.
voldoende parkeergelegenheid, ruime openingstijden
Vooral boeken
weet zo even niets na het al genoemde in vragenlijst.
Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek over 10 jaar?
Beetje moeilijk te zeggen, ik heb een partner, maar als je alleen zou komen te staan misschien wel.
bijdetijdse dingen
Cd's, dvd's, Blu-rays lenen.
Contact met auteurs / boekenfeesten
Dan ben ik te oud om ergens aan mee te doen. Hopelijk gaat het boeken lenen nog wel door...
Goede koffie met lekkers
Graag ook nog wel medewerkers waar je je vragen aan kwijt kunt.
Hier en daar in de stad ontstaan groepen die filosofisch onderwerpen behandelen. Echts iets voor de bibliotheek.
Groepsgespreksruimten, beetje buurthuisfunctie.
leerzame uitjes of reizen georganiseerd vanuit de bibliotheek, ik vond de filmavonden ook altijd erg leuk en een schrijver
uitnodigen voor een lezing met mogelijkheid voor vragen, lijkt me ook leuk
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Muziek luisteren en lenen
nee, al aan bod geweest wat ik invulde vanuit het oogpunt dat de Bieb voor mij (dan 80 jaar) ook heel dicht bij is.
Nee, een bieb is een bieb, geen gemeentehuis/restaurant/uitgaansgelegenheid/winkel/enz.
Nog meer boeken over bepaalde onderwerpen die in bibliotheken buiten Drenthe wel te lenen zijn, maar hier niet. Dat is
jammer!!!
Qua leeftijd gee idee
Rustig kunnen zitten lezen!
Stilte/meditatieruimte, in alle hectiek
Veilig voelen
Wanneer er ruinte is voor kennis, ontmoeting, uitwisseling van dit alles doen we het goed
Bibliotheek Meppel
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Beste mensen, ik ben 81, deze enquête, is niet voor mijn leeftijd.
Ik zou echt iets aan de naam doen om aan te geven dat de bieb meer doet dan boeken uitlenen.
knooppunt voor vrijwilligerswerk
Op dit moment niet.
Stiltecentrum, meditatieruimte
Taalcursussen zou ook een goed idee kunnen zijn.
Vooral het laatste spreekt me aan.
Zie mijn voorgaande opmerkingen. Geen grote broek aantrekken. Doen waar jullie goed in zijn. Boeken, tijdschriften, films, dvd,
series TV, toegankelijk maken voor iedereen zonder dat men deze zaken zelf hoeft aan te schaffen. Een abonnement op de
bieb maakt dan voor een luttel bedrag de wereld toegankelijk. De rest is apekool.
Bibliotheek Emmen
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Boekbesprekingen
De bibliotheek heeft als primair doel bronnen analoog en digitaal te ontsluiten. Niet meer, niet minder.
de bibliotheek vind ik een omgeving die heel geschikt is om immigranten te laten kennis maken met onze cultuur
De laatste vragen heb ik meest negatief beantwoord vanwege het woord "vooral" in de vraag. Ik heb het namelijk zo uitgelegd
dat andere zaken hierdoor minder aandacht zuiden krijgen.
geen extra onderwerpen.
geen, alles wel volgens mij!
het idee van een openbare werkplaats, waar materiaal, gereedschap en inspirerende boeken voorhanden zijn en waar je zelf
een dag/dagdeel aan de slag kan, lijkt me geweldig!
Ik vind vooral rust en stilte (daarmee bedoel ik niet te veel lawaai) prettig. Dat lijkt me ook voor mensen die er willen
lezen/studeren wel prettig. Voor de activiteiten die genoemd zijn in de enquête lijkt me een buurtgebouw of iets dergelijks me
meer geschikt.
interesse van de bieb voor hun abonnementhouders en daar gericht op in spelen.
lastige vragenlijst, 10 jaar.........kan me niet voorstellen hoe alles er dan uitziet en wat er dan allemaal mogelijk is.
laten we vooral het beginsel van de bibliotheek, de uitleen van boeken, (nu ook digitaal), niet vergeten en niet teveel functies
van gemeente en al bestaande instanties overnemen: schoenmaker blijf bij je leest.
Leer project voor leerling koks en aankomende bibliothecaris en historici?
leuke enquete
Nee, bovendien is het lastig om 10 jaar vooruit te kijken
nee, zou niet weten......
openingstijden ruimer?
Openingstijden: als u al dit soort dingen wilt gaan doen, moet u van 9 tot 18.00 uur open zijn. Minstens. Ook op zaterdag en evt.
zondagen.
Bibliotheek Klazienaveen
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
De bibliotheek zou bv ook meer een dorpshuisruimte kunnen zijn, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om b.v. een kaartje
te leggen.
De ruimtes voor deze activiteiten zouden sfeervol moeten zijn (verlichting, inrichting e.d.)
Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Het idee om bibliotheken multifunctioneler te maken spreekt me aan. Ik denk dat dit vooral voor kleinere gemeenschappen veel
voordelen kan opleveren. De openingstijden kunnen dan wellicht ook ruimer worden. De bibliotheek in mijn dorp is maar een
beperkt aantal uren per week geopend; dat zou wel wat meer mogen zijn.
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Hoogeveen Centrale
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Alles al opgemerkt bij de vorige vragen. Eigenlijk vind ik het maatschappelijk niet kunnen dat u zich wilt gaan richten op allerlei
zaken waar al van alles voor bestaat. Valse en oneerlijke concurrentie dus. Ik zit er i.e.g. niet op te wachten. Alles wat u
voorstelt haal ik al ergens anders, en er is genoeg!!!
Alles is naar mijn mening vermeld gewezen
blijf open voor de ontwikkelingen en loop er niet achteraan.
de bieb app is heel handig, wellicht nog meer mee doen.
De Bieb zou moeten (kunnen) uitgroeien tot het centrale punt van kennisverzameling en kennisoverdracht van de gemeente
Hoogeveen (in dit geval), zowel geregisseerd door de Bieb als door geïnteresseerden, waaronder de fabrikanten van
kennisdragers en apparaten, zoals 3-D printers. Natuurlijk zullen er dan ook passende vrijwilligers nodig zijn. Zo'n centraal punt
bestaat niet, zodat veel ontwikkelingen aan de burgers voorbij gaan of te laat bij ze bekend worden en dat laatste betekent "wat
de boer niet kent (vr)eet'ie niet)
De tijd zal het leren , op dit moment voldoet de bibliotheek wel aan mijn wensen
De vorige vragen zijn in die zin onlogisch dat ik bij meerdere antwoorden kon kiezen dat de bibliotheek zich "vooral" richt op....
Volgens mij kan je je niet "vooral" op veel dingen richten. Je zult keuzes moeten maken. De vraag naar "ontmoeting en verblijf"
is voor mij vooral "verblijf" en veel minder "ontmoeting". Het is een plek om informatie te vinden via bronnen, meestal niet zijnde
mensen.
Deze enquête is m.i. een schot in de roos. Doe er svp iets mee. Een bieb is van essentieel belang, zou een spil kunnen zijn in
de gemeenschap.
Helaas niet
juist de jeugd voorrang geven en aandacht. Wie de jeugd heeft .........
Nee ik heb verder geen andere ideeen.
Nee zover duidelijk genoeg.
start een brede overleggroep
Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Alles is voor zover ik kan bedenken, aan bod gekomen.
betere uitleenfunctie voor wsf-bibliotheken
cd's lenen
De vragen gaan uit van: over 10 jaar voor mijzelf. Alle kinderactiviteiten spreken mij niet aan terwijl ik het wel belangrijk vind
deze enquète ook voorleggen aan jeugd en aan niet-leden
Een goede combi met voor iedereen wat dus niet alleen voor jeugd, maar ook jongvolwassenen, volwassenen en ouderen, ook
op sociaal gebied
Faciliteren van studeerplekken voor mensen die dat thuis niet kunnen en niet naar de UB kunnen. Voor een kleine vergoeding
een rustige ruimte huren oid.
Gezien mijn leeftijd van 70 jaar hoeven bepaalde ontwikkelingen niet zozeer... Ik kan me wel voorstellen dat bepaalde
voorzieningen voor andere leeftijdsgroepen prettig zijn.
Het moet geen algemeen opvangcentrum worden, zodat literatuur ondergesneeuwd wordt.
ik ben prima tevreden over de bibliotheek
Ik denk dat een ontmoetingsplek voor mensen, waar ze ook hulp kunnen krijgen van anderen en contacten leggen, zeer
belangrijk wordt/ is.
Ja, de voorgaande voorbeelden heb ik met 'spreekt niet aan' ingevuld, omdat het in de vraagstelling gaat om 'vooral'. Ik vind dat
de bieb zich niet op 1 activiteit vooral moet richten maar juist op heel veel. Dat vind ik niet terug in de stellingen.
Ken wat iemand individueel graag wil en kan iemand er op aanspreken
Nee, alleen dat het lastig is om te weten wat je interesses zijn over 10 jaar. Het hangt van de situatie af waarin je je bevindt.
op dit moment niet
Op zich zou het mooi zijn als de bieb een ontmoetingsplaats is voor mensen uit alle lagen van de samenleving. Waar de
mensen met al hun verschillende talenten anderen kunnen helpen of bijstaan
Reserveren van boeken online vind ik een geweldige en noodzakelijke service
Schoenmaker blijf bij je leest! Je bent een bieb, boeken dus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Volgens mij moeten we stoppen om van de bibliotheek een ander bedrijf te maken. Ik snap dat door de hoge pandhuren er
geld binnen moet komen. Doe de bibliotheek weer terug in een buurthuis of wijkgebouw en laten we dit weer gewoon gebruiken
waar het ooit voor was bedoeld.
Vooral toegankelijk blijven voor alle mensen uit de samenleving
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