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BiblioNu op internet
BiblioNu is te volgen op het internet.
Op de website van BiblioNu (www.biblionu.nl) staat informatie over openingstijden,
tarieven, lid worden, het laatste nieuws, activiteiten, leestips en informatie voor jeugd,
jongeren en volwassenen. Ook is hier het volledige aanbod dienstverlening voor
onderwijsinstellingen te vinden. Op de sites staan verwijzingen naar het twitter- en
facebookaccount van BiblioNu en het Weblog. Uiteraard is er ook een link naar de digitale
publiekscatalogus.

Publiekscatalogus: zoeken, reserveren en
verlengen
Via de publiekscatalogus zijn niet alleen materialen te vinden die
BiblioNu in de collectie heeft. Omdat BiblioNu aangesloten is bij het
Limburgse bibliotheeknetwerk, zijn via deze catalogus ook
materialen van andere Limburgse bibliotheken beschikbaar. De klant
kan thuis deze materialen reserveren en aangeven in welke
vestiging hij of zij deze op wil komen halen. Als het materiaal
beschikbaar is, krijgt de klant via een e-mail of brief bericht dat het
afgehaald kan worden.
Via de optie ‘Mijn menu” kunnen klanten onder andere zien welke materialen ze thuis
hebben. Via een druk op de knop kunnen klanten zelf deze materialen verlengen.
De cWise catalogus kent een aantal zogenaamde web 2.0 toepassingen. Gevonden titels
zijn via de diverse social media te delen. Ook kunnen klanten recensies schrijven, lijsten
van favoriete titels samenstellen en boeken of dvd’s waarderen door middel van het
toekennen van sterren.

Bibliotheek App binnenkort beschikbaar
In Nederland is vier op de tien mensen in het bezit van een smartphone. De vraag naar
App's groeit sterk en ook de Bibliotheek heeft hier een antwoord op. Bibliotheekleden
hebben binnenkort met een smartphone overal en altijd toegang tot hun bibliotheek. De
App 'de Bibliotheek' is eind november ook voor leden van Limburgse bibliotheken gratis
te downloaden via de iTunes App Store en de Android Market. De mobiele App maakt het
mogelijk de catalogus van de bibliotheek te raadplegen en direct boeken en andere
materialen te reserveren. Daarnaast zien gebruikers gemakkelijk welke items zij in huis
hebben en wanneer deze retour moeten. Uiteraard zijn deze materialen op ieder moment
te verlengen.
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Cursus 23Dingen / kennis over Social Media
Social media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie
met elkaar te delen. Niet alleen in de vorm van tekst
(nieuws, artikelen), maar ook geluid (podcasts,
muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld
via social media websites.
In 2010 heeft een groot aantal personeelsleden van
BiblioNu de cursus 23Dingen gevolgd. Hierin leerde
men in 23 stappen van alles over het zogenaamde
‘sociale web’: wat dat is, wat je ermee kunt doen en
hoe met name bibliotheken kunnen inspelen op de
digitale veranderingen waar we allemaal mee te
maken hebben. Via deze cursus deden de
personeelsleden kennis op over Social Media. Deze kennis wordt inmiddels toegepast in
de projecten voor het primair- en voortgezet onderwijs.

Mediawijsheid
Mediawijsheid staat voor ‘het geheel van kennis,
vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust,
kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe,
veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’.
Mediawijsheid heeft betrekking op nieuwe media, maar ook op
‘oude’ media zoals radio, televisie, kranten en tijdschriften.
Het is de taak van bibliotheken om burgers ‘mediawijs’ te
maken. De medewerkers moeten dan zelf ook ‘mediawijs’ zijn.
Daarom worden twee medewerkers opgeleid tot mediacoach.
In de opleiding leren ze alles over nieuwe en sociale media,
mediawijsheid en informatievaardigheden en hoe je als
bibliotheek op dit terrein professionele diensten kan leveren
aan diverse doelgroepen. Daarnaast komen didactiek en effectieve communicatie met
behulp van media aan de orde. De mediacoaches dragen hun opgedane kennis over aan
de rest van het personeel en geïnteresseerde burgers. De opgedane kennis wordt ook
toegepast in de projecten voor het primair- en voortgezet onderwijs. Denk hierbij aan
projecten zoals leesbacil, waarbij het gebruik van een weblog wordt geïntroduceerd,
dwalen door de bieb waarbij twitter wordt gebruikt en de projecten informatie
vaardigheden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Week van de Mediawijsheid
Elk jaar in november vindt een Week van de Mediawijsheid plaats. In 2012 vindt deze
week plaats van 23 t/m 30 november. Dit jaar wil BiblioNu speciale aandacht besteden
aan mensen die niet deskundig zijn in het gebruik van internet. Willen burgers volledig
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kunnen participeren in de hedendaagse informatiesamenleving, dan moeten zij over
voldoende digitale basisvaardigheden beschikken: bijvoorbeeld online solliciteren,
bankzaken doen via internet etc.
De bedoeling is dat stagiaires van het voortgezet onderwijs mensen wegwijs gaan maken
in de eerste basisvaardigheden op het gebied van internet. Dit doen zij via het
programma Klik&Tik. Dat is een internetoefenprogramma voor digibeten. De activiteit
vindt plaats op 28 november in de bibliotheek Horst en op 29 november in de bibliotheek
Venray, met de mogelijkheid tot voortzetting bij voldoende belangstelling.

Over Bibliotheek.nl
Bibliotheek.nl is de digitale portal van de
openbare bibliotheken in Nederland. Hier is
informatie te vinden over literatuur,
achtergronden, lezen en leren. Ook voor
het aanvragen van boeken kan men hier
terecht. De stichting bibliotheek.nl helpt
bibliotheken innoveren.
De maatschappij digitaliseert in een hoog
tempo. Wil de bibliotheek haar
maatschappelijke positie behouden, dan
dient zij goed vindbaar te zijn op het
internet. Ook moeten leden gemakkelijk gebruik kunnen maken van de diensten van de
bibliotheek. Daarom zijn diensten als online zoeken in de catalogus, verlengen, lid
worden en reserveren zo belangrijk. Maar ook het digitale aanbod, zoals e-books en emuziek, databanken en andere digitale content, is belangrijk.
Stichting Bibliotheek.nl is eind 2009 opgericht om deze digitale diensten namens en voor
bibliotheken te ontwikkelen, uit te rollen en te beheren. Door de centrale aanpak kunnen
(publieke) middelen effectief worden ingezet en digitale diensten snel worden ontwikkeld.
Zo ontwikkelt bibliotheek.nl een Nationale Bibliotheekcatalogus en een datawarehouse.
Het datawarehouse is een database dat gegevens gaat bevatten van alle Nederlandse
bibliotheken. Zo zijn de ontwikkelingen van bibliotheken (bezit, uitleningen, leden) goed
te volgen.
In de nabije toekomst kan de klant doelgericht zoeken met de Nationale
Bibliotheekcatalogus en alle materialen die in de Nederlandse bibliotheken aanwezig zijn,
aanvragen en reserveren. De klant krijgt toegang tot steeds meer digitale diensten: een
steeds groter wordende collectie e-books, e-music en e-content. Ook kan de klant in de
nabije toekomst eenvoudig online lid worden, zich aanmelden, inloggen, betalen, account
beheren en vragen stellen.
BiblioNu is inmiddels aangesloten op bibliotheek.nl.
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Digitale prentenboeken bij BiblioNu
BiblioNu heeft toegang tot de collectie digitale prentenboeken van Bereslim met de
mogelijkheid om leden thuis ook toegang te verlenen. Bereslimme Boeken omvat bijna
40 digitale prentenboeken waarin de verhalen tot leven gebracht worden met bewegende
figuren, geluidseffecten, achtergrondmuziek en een goede vertelstem. Voor thuisgebruik
worden inlogkaartjes beschikbaar gesteld voor ouders van peuters en kleuters. Elk
kaartje biedt thuis 3 weken toegang tot BereslimmeBoeken. Leesplezier en
taalstimulering voor peuters en kleuters en “ouderbetrokkenheid” staan hierin voorop.

E-books in de bibliotheek
Bibliotheekleden kunnen op verschillende manieren e-books
(digitale boeken) lenen en lezen. De eerste manier is via
‘streaming e-books’. Hierbij log je in op de website van
Public Library Online via http://www.bibliotheek.nl/plo.php
en vervolgens kun je online boeken lezen. Het aanbod van
streaming e-books bestaat uit zo’n vijftig Nederlandstalige,
veertig Engelstalige en tien Arabischtalige titels. Het gaat
hierbij om zowel fictie als non-fictie. Het Nederlandstalige
aanbod wordt snel uitgebreid.
De tweede manier is via de eBooks eregalerij. Deze site
bestaat uit klassiekers van de Nederlandse literatuur, zoals
Max Havelaar van Multatuli. Al deze e-books worden verrijkt
met achtergrondinformatie zoals een handschrift van de auteur of een filmpje. De
eregalerij is te bekijken via www.ebooks-eregalerij.nl of via een iPad-app in de iTunesstore.
Bbibliotheek.nl gaat een ruime selectie e-books aanbieden via een app en een website.
Op www.bibliotheek.nl/ebooks wordt men op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen.

Roman Advies Machine
De Roman Advies Machine geeft leners leestips. Heeft een lener bijvoorbeeld alle titels
van Dan Brown, Maeve Binchy of Marianne Fredriksson gelezen en is de lener op zoek
naar vergelijkbare schrijvers dan levert de Roman Advies Machine ideeën. Deze
‘machine’ geeft namelijk aanbevelingen voor boeken of auteurs, gebaseerd op de
leenhistorie van bibliotheekgebruikers.
Stap voor stap wordt uitgelegd hoe de klant de favoriete auteurs of titels kan invullen.
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Daarna krijgt men de aanbevelingen te zien met de beste bovenaan. De samenstelling is
te beïnvloeden door voor een meer of minder verrassend advies te kiezen.

Muziekweb
Muziekweb is de website van de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR). Via muziekweb.nl
kan men in de catalogus met 400.000 cd's, 15.000 muziek-dvd's en 300.000 lp's zoeken.
Daarnaast biedt muziekweb.nl een schat aan informatie over artiesten, albums en
diverse genres. Ook zijn er de nieuwste releases te vinden en nieuwe muziekstijlen te
ontdekken. Leden van de Bibliotheek kunnen de cd's, dvd's en lp's die niet in de eigen
bibliotheek beschikbaar zijn, aanvragen bij muziekweb.nl.

Databanken
De bibliotheken van Nederland beschikken over een aantal online databanken die
bibliotheekbezoekers gratis kunnen raadplegen op de aanwezige pc's in de bibliotheek.
Aan het gebruik van deze informatiebronnen zijn géén kosten verbonden. De
naslagwerken die in de bibliotheek zijn te raadplegen zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junior Winkler Prins online
Studie Winkler Prins online
Grote Winkler Prins online
Actuele Documentatiebank
Jeugd Literom
Jeugd Uittrekselbank
Krantenbank
Literom
Uittrekselbank
Consumententests
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Nog meer (landelijke) sites
Literatuurplein is een digitaal kennis- en ontmoetingsplein voor de literatuur. Op
literatuurplein staat een schat aan informatie over boeken en schrijvers. Daarnaast biedt
de site onder meer literair nieuws, interviews, columns en recensies.
Er is ook een Jongerenliteratuurplein. Hier is van alles te vinden over boeken en
schrijvers voor jongeren vanaf 15 jaar. De site biedt naast boekennieuwtjes een
wekelijkse leestip en maandelijks een schrijversinterview en een gedicht.
Leesplein
Leesplein is een website over
jeugdboeken voor kinderen en
jongeren van 0 tot 16 jaar. De
informatie op Leesplein is
ingedeeld naar leeftijdsgroep:
voorleesplein voor 0-6 jarigen,
kinderboekenplein voor 6-12
jarigen en het
jeugdboekenplein voor 12-16
jarigen.
‘Bibliotheek op school’
Op
www.debibliotheekopschool.nl kan men zien wat de ‘Bibliotheek op school’ beoogt en
welke resultaten men wil bereiken.
Behalve informatie biedt www.debibliotheekopschool.nl ook tools om de Bibliotheek op
school te implementeren en te realiseren. In de toolkit van deze portal staan alle
openbare materialen om de relatie met de school en gemeente op te bouwen en de
‘Bibliotheek op school’ uit te voeren.
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