Informatie en ontmoeting,
al 125 jaar

Bezoekers en groepen
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Project Ouderen in de Wijk
aantal deelnemers en contacten

Wat doet de Bibliotheek Utrecht voor de stad?

• biedt hulp aan burgers bij het meedoen in de samenleving
• is een plek van ontmoeting en verbinding, iedereen is welkom
• biedt onafhankelijke informatie en wijst de weg naar cursussen
voor (digi)taal
• draagt bij aan de kwaliteit van de Utrechtse samenleving
• is een plaats waar nieuwe initiatieven en ideeën kunnen ontstaan
• weerspiegelt en versterkt de diversiteit in de stedelijke cultuur

2.060
917

digiTaalhuis
aantal deelnemers

Digilab
aantal deelnemers

De Bibliotheek Utrecht heeft in 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

het aanbod laaggeletterdheid en digitale vaardigheden uitgebreid
bijgedragen aan het debat in de stad
evenementen en activiteiten georganiseerd  rond boeken en verhalen
een Laboratorium met digitale technieken geopend
samengewerkt met Spelenderwijs en het onderwijs
onze collectie uitgeleend in dertien vestigingen

8.615

Ontmoeting & Debat en
Literatuur & Cultuur
aantal bezoekers en deelnemers

Voor scholen
Bibliotheekbezoeken
groepen voortgezet onderwijs
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277

volgers op Instagram

787

1.046

www.bibliotheekutrecht.nl

De Bibliotheek Utrecht
al 125 jaar voor u!
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Bibliotheekbezoeken
groepen 0 - 4 jarigen

493
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volgers op Twitter

Bibliotheekbezoeken
groepen 4 - 12 jarigen

Voor het volledige jaarverslag zie www.bibliotheekutrecht.nl
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De Bibliotheek Utrecht
al 125 jaar voor u!
2017

Jaarverslag

Een greep uit
de activiteiten
Ouderen in de Wijk

“Ik ben fan en
kan het niet laten
dat te laten merken.
Bedankt voor de
bloemen!”

224 ouderen nemen deel aan het
project in de wijken Kanaleneiland,
Overvecht en Hoograven.

Herman Brusselmans, Connie
Palmen, Lidewijde Paris, Ilja
Leonard Pfeijffer, Ingmar Heytze
en Henk van Straten trekken
gezamenlijk ca. 675 bezoekers.

Ontmoeting, debat & dialoog

In gesprek met anderen over diverse onderwerpen.
Wekelijks Tegenlicht Meet-ups, de Live Stemwijzer
rond verkiezingen, Pop up gesprekken met Stadspodium
Utrecht en ‘levende boeken’ in de Human Library.

#bloemetje
#bibliotheekutrecht125jaar
#verrast#blijmee

In 2017 is de Bibliotheek
Utrecht 125 jaar!

Schrijvers op bezoek

Programma’s met de Culturele
zondagen: Nieuwjaarsduik,
Uitgesproken Utrecht, Utrecht
50-75, Utrecht Centraal,
Uitfeest en Alles kids.

PressReader

Bevat meer dan 7000 kranten en
tijdschriften uit 100 verschillende
landen in 54 talen. Te raadplegen
op de publiekspc’s in al onze
vestigingen of via de mobiele app.

Dat is gevierd met taart en koekjes in alle vestigingen.
125 leden krijgen een boeket bezorgd, elk namens één
van de 125 medewerkers. De Julianaweg, de straat met
de meeste leden, wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst met bewoners, medewerkers en de wethouder
omgedoopt tot ‘Bibliotheekstraat’.

Lezingen en
voorstellingen

Mediaopvoeding en
digitale technieken

Zo’n 600 kinderen doen mee aan
activiteiten tijdens de Media Ukkie
Dagen, de CoderDojo’s en in het
nieuwe Laboratorium.

BoekStart, voorlezen met
baby’s en peuters

Dictee

871 kinderen en 889 ouders bezoeken een activiteit rond
voorlezen, 160 groepen van Spelenderwijs nemen deel
aan een programma en er is informatie en een collectie
in de consultatiebureaus. Ook burgemeester Jan van
Zanen en de wethouders lezen voor.

60 deelnemers, ook bekende Utrechters, schrijven mee
met het Groot Utrechtse Dictee, geschreven door Manon
Uphoff, presentatie door Ellen Deckwitz.

BiebEscape

277 groepen 0-4 jaar, 493 groepen
4-12 jaar en 194 groepen voortgezet
onderwijs op bezoek in de Bibliotheek.

“Een onmisbare
organisatie voor
educatie en
ontwikkeling!”

Skoolzone

Hulp bij spreekbeurten en werkstukken 3 middagen per week in
Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen.

Wintergasten

Ondertekening Taalakkoord
1 juni 2017

Bevlogen Utrechters Jan van Zanen, Daan Boom, Anette
Roozen en Agnes Jongerius vertellen over hun leven en
inspiratiebronnen aan de hand van boeken, films en
muziek. De avonden zijn bezocht door zo’n 250 bezoekers.

De Bibliotheek Utrecht sluit met 13 andere instellingen
een ‘Taalakkoord’ om gezamenlijk laaggeletterdheid
aan te pakken en digitale vaardigheden te bevorderen.

VOORSTELLING ‘HEKSEN BESTAAN NIET!’
GRIEZELTATTOOS • ENGE BOEKEN
EN NATUURLIJK SPOOKY DISCO

Kom in el
je griez
outfit

De boer op!

Er zijn ook regelmatig activiteiten buiten de Bibliotheek,
zoals het Ark festival in
Kanaleneiland, het Voorleesfestival Overvecht, de Finales
van de Nationale Voorleeswedstrijd en Read2Me! en de
DebatBattle in Zimihc.

Dick Bruna en nijntje

Bij het overlijden van Dick Bruna
wordt er in elke vestiging voor
gelezen uit nijntje-boeken, er is een
display en er zijn voorstellingen.
Zelfs uit Japan is belangstelling
voor nijntje, er komt een filmploeg
van de Japanse televisie.

Griezel

gala

6 -12
jaar

GRUWELIJK ENG!

Nationale Voorleesdagen
en Kinderboekenweek

4 t/m 15 oktober 2017

Zaterdag
14ouders
oktoberbezoeken
van 19.00 de
- 21.30
uur
591 kinderen
en 455
voorstellingen
De Centrale Bibliotheek
van de Nationale Voorleesdagen. De 8 voorstellingen
van de Kinderboekenweek Griezelen trekken 365
kinderen en 272 ouders, 120 kinderen en 80 ouders
bezoeken het nieuwe Griezelgala.
1 ticket € 8,- / familieticket €27,50
Reserveren op bibliotheekutrecht.nl/kinderboekenweek

