Wij helpen u
de wereld te lezen

Bezoekers en groepen

101

Project Kwetsbare Ouderen
Aantal deelnemers en contacten

206

Wat doet de Bibliotheek Utrecht in
de Utrechtse samenleving?

Project Leven en leren
Aantal speciale Bibliotheekpassen

Taalgroepen
259 Aantal
in de vestigingen

• wijst de weg naar cursussen voor (digi)taal, helpt bij het vergroten
van zelfredzaamheid, biedt toegang tot informatie
verbindt mensen met elkaar, iedereen is welkom
draagt bij aan de kwaliteit van samenleven en welzijn
laat mensen kennismaken en kennis maken, met ieders creativiteit
weerspiegelt en versterkt de diversiteit in de stedelijke cultuur
biedt hulp aan burgers bij het meedoen in de samenleving
•
•
•
•
•

De Bibliotheek Utrecht heeft in 2016

1. een gezond meerjarig financieel perspectief gerealiseerd
2. alle bestaande dienstverlening overeind gehouden
3. een vernieuwingsslag gemaakt naar de 21e eeuw
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Bibliotheekbezoeken
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3.044

Bibliotheekbezoeken
Groepen 0 - 4 jarigen

588
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Twitter
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nieuwsbrief
jeugd

Bibliotheekbezoeken
Groepen 4 - 12 jarigen

Voor het volledige jaarverslag zie www.bibliotheekutrecht.nl
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2016

Jaarverslag

Een greep uit
de activiteiten

ILFU Festival

Festival in de Neude
samen met
Het Literatuurhuis.
Een markt, pop-up
Bibliotheek, verkiezing
‘Het Belangrijkste Boek’
en rondleidingen.

“Prachtige
locatie en
interessante
discussie”
Tegenlicht Meet ups
Wekelijks discussie over actuele
onderwerpen n.a.v. de Tegenlicht
documentaires. Met Utrechtse
deskundigen en betrokkenen.

Pubquiz
Boekenweek

Boekenweek over Duitsland met
de ‘Bieb, Bier und Bratwurst Quiz‘,
P.F Thomése over het Duitsland
gevoel en Merlijn Schooneboom
over ‘Waarom we ineens van
Duitsers houden’.

In Dialoog met anderen over actuele onderwerpen.
Elke maand, samen met Utrecht in Dialoog in
de Centrale Bibliotheek.

“Erg leuk en
vernieuwend”

NL Leest Slotdebat en
Junior Debat Battle

November 2016, Nederland Leest over Democratie.
16 groepen 7 en 8 van 8 scholen lezen ‘Strijd om
Drakeneiland’, krijgen debatlessen en doen mee aan
de Debat Battle in de Neude. 350 deelnemers aan het
Slotdebat in de Neude met Henk Westbroek, Petra
Stienen, Geerten Waling en Zihni Özdil.

Walk & Talk

Dé koffieochtend voor werk
zoekenden. Ontmoeten, ervaringen
uitwisselen en deskundige
informatie. Maandelijks in de
Bibliotheek Overvecht.

Kinderboekenweekbingo

Kidscollege
Govert Schilling

Maandelijks Kidscollege voor 8-12
jaar over een informatief boek door
de auteur zelf. O.a. Govert Schilling,
Bas van Lier en Arend van Dam.

Dialoog

Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’ voor 4 - 12 jaar.
Met de KinderboekenweekBingo, Kidscollege en
voorstellingen in diverse vestigingen.

Doe Mee Startpunt

Doe Mee Startpunten, Taalhuizen en Taalpunten. In
alle vestigingen ondersteuning, lessen of wegwijzers
voor laaggeletterden en digibeten.

Mediawijsheid

“Hulde dat de bieb deze
avond heeft georganiseerd”

Het Mediawijsheid Portaal voor
alle vragen rondom media
opvoeding. I.s.m. Mira Media,
St. Amal en St. Vreedzaam.

Foto: Eimer Wieldraaier

Annechien
Steenhuizen
leest voor

Nationale Voorleesdagen
voor 0-6 jaar.
VIP Voorleesontbijt met
Annechien Steenhuizen
en voorstellingen door
Lot Lohr, Ton Meijer, Helga
Huisjes en leerlingen van het
Amadeus College in diverse
vestigingen.

3D Printpen,
CoderDojo en VR

Nieuwe media: programmeren,
apps en programma’s ontwikkelen,
games of robots bouwen, 3D met
printer of Printpen.

Culturele Zondagen Bestemming
Bereikt en Uitfeest
Culturele Zondagen: Nieuwjaarsduik, Science City,
Bestemming Bereikt en Win Win. Uitfeest met een
jeugdactiviteiten in de Neude.

