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In 2018 zijn er in
totaal 2,2 miljoen
items uitgeleend.
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Voortgezet onderwijs:
Factcheck Dubbelcheck.
Geloof jij alles wat je leest?

140x

Ontmoeting & Debat

Voorschools:
BoekStartcoach in de Bibliotheek
Kanaleneiland

23 mei 2018. Elke woensdag is er een
workshop nieuwe media voor 7-12 jaar,
zoals 3D, Virtual Reality, robotjes en de
lasersnijder. Ook zijn er 22 klassen op
bezoek geweest. Samen met Museum
Speelklok is het programma ‘Robots
Love Music’ georganiseerd, drie keer
een combinatie van museumbezoek met
workshop in het Laboratorium. Vanaf
half november is er ook een Reizend
Laboratorium, dit gaat steeds 6 weken
naar een wijkvestiging. November en
december 2018 staat het in Zuilen in de
bibliotheek en op een aantal scholen.
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De bibliotheek biedt een divers aanbod voor voor scholen,
primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Door het jaar heen
komen er veel groepen naar een bibliotheekvestiging voor
informatie, een verhaal of nieuwe media.

In elke Bibliotheek is een BoekStar
thoek met speciale babyboekjes.
Ook zijn er regelmatig activiteiten voor
baby’s en hun ouders. Nieuw in 2018 is
van augustus tot december de speciale
BoekStartcoach in de Bibliotheek Ka
naleneiland. Zij laat ouders ervaren hoe
leuk het voorlezen is en via haar maken
de ouders kennis met de Bibliotheek.
In deze periode is 85% meer jonge
kinderen ingeschreven als lid van de
Bibliotheek.
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Leden en bezoekers

De Bibliotheek Utrecht biedt programma’s aan rond vijf
verschillende functies: Kennis & Informatie, Educatie &
Ontwikkeling, Lezen & Literatuur, Ontmoeting & Debat
en Kunst & Cultuur

Educatie & Ontwikkeling

1 Educatie = Lezen, Taal & Digitaal voor de jeugd 0-18 jaar, ouders en professionals
2 Lezen, Taal & Digitaal voor volwassenen en Ouderen in de Wijk
3 Kennismaken met Literatuur& Cultuur en Maatschappij
Jaarlijks is er een ruim aanbod per onderdeel. Een paar voorbeelden:

Educatie

De Bibliotheek Utrecht is 7 dagen per week
open met een Centrale Bibliotheek en 12
vestigingen in de stad, 1,2 miljoen bezoekers
per jaar, ruim 73.000 leden, 2,2 miljoen
uitleningen, een uitgebreide programmering
met meer dan 3.000 educatieve, sociale
en culturele activiteiten voor jong en oud,
bezocht door ruim 50.000 deelnemers.

Activiteiten en
programmering

Kennis & Inform
atie 1.986

Collectie en
uitleningen

In het kort

De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen.
Onze vestigingen zijn altijd dichtbij.
De collectie boeken, cd’s, dvd’s, luister
boeken, kranten en tijdschriften is actueel
en gevarieerd. Je kunt bij ons werken,
studeren of ontspannen. Met activiteiten
om te ontdekken, creëren, ontmoeten,
debatteren en participeren.

Totaal aantal
deelnemers
51.921

De activiteiten zijn onderverdeeld
in 3 groepen:

325x

Voor iedereen,
altijd dichtbij

›

Primair onderwijs:
het Laboratorium
Het Laboratorium in de Centrale
Bibliotheek is officieel geopend op

Een prikkelend programma in de Biblio
theek voor leerlingen van het voortgezet
onderwijs om bewuster en kritischer
te leren kijken naar (nieuws)berichten.
Ze zoeken informatie en checken de
betrouwbaarheid daarvan, leren de
verschillen tussen traditionele, nieuwe
en sociale media, tussen feit en mening:
geloof jij alles wat je leest? Vanaf sep
tember 2018 volgen 450 leerlingen
van 3 scholen dit programma. Vanaf
september 2018 volgen 450 leerlingen
van 3 scholen dit programma.

en Ouderen in de Wijk

Literatuur, Cultuur
en Maatschappij

Voor wie wat meer ondersteuning kan gebruiken rond taal,
digitaal of activiteiten in de wijk, organiseert de Bibliotheek
samen met diverse partners extra activiteiten. Een paar
voorbeelden:

Wekelijks organiseert de bibliotheek activiteiten voor jong
en oud, van baby’s tot en met senioren, om kennis te maken
met literatuur, cultuur en maatschappij. Vaak samen met
partners in de stad. Een paar voorbeelden:

Taal & Digitaal: De Geldzaak

Ouderen in de Wijk:
Digitale Buddies
In de Bibliotheken Zuilen en Overvecht
helpen ROC studenten senioren met
digitale vaardigheden. In 10 bijeen
komsten in een ontspannen sfeer komt
van alles aan bod: informatie opzoeken,
routeplannen, foto’s opslaan, appen,
Skypen en filmpjes opzoeken.
In samenwerking met de GeluksBV.
Met 25 deelnemers en 10 buddies zijn
alle bijeenkomsten volgeboekt.

“Ik heb er veel geleerd.
Ik correspondeer
nu via mijn tablet met
mijn dochter en met
mijn kleinzoon.
En we sturen elkaar
over en weer foto’s.
Dat is echt fijn.”
Mevrouw van der Steen-Devilee

In de Centrale Bibliotheek is vanaf
februari elke week een gratis inloop
spreekuur voor alle vragen over geld:
bijvoorbeeld over inkomen, huurtoeslag
of studiefinanciering. Of wat je moet
regelen als je gaat samenwonen, een
huis wilt kopen of een nieuwe baan
hebt. Wekelijks lopen er diverse
bezoekers binnen met hun vraag.

Babyboeken Festival
Op zondag 24 juni is er voor het eerst
een Babyboeken Festival. In verschil
lende workshops staan de vijf leukste
babyboekjes van het moment centraal.
88 baby’s en 132 volwassenen komen
samen lezen, ontdekken, voelen, ruiken,
dansen en bewegen.

In de herfstvakantie organiseert de
Bibliotheek Utrecht samen met het
Centraal Museum in 6 vestigingen
een tekenworkshop voor 3-jarigen tot
volwassenen. Onderwerp is ‘je favoriete
plek in de stad’. De mooiste tekeningen
worden in het kunstwerk van Robbie
Cornelissen in het Centraal Museum
opgenomen. 152 kinderen en 68 vol
wassenen tekenen mee.

Vestigingen
De Bibliotheek Zuilen
In de wijkvestigingen zijn er program
ma’s rond lezen en voorlezen, taal en
digitaal, een leven lang leren en wijk
thema’s. Zo veel mogelijk samen met
partners uit de wijk. Oudere vestigin
gen worden verbouwd om dit mogelijk
te maken. In 2018 is de Bibliotheek
Zuilen aan de beurt: de publieksruimte
is lichter en moderner geworden, met
meer ruimte voor de jeugdafdeling en
nieuwe cursusruimtes. Het gebouw
is energiezuiniger gemaakt met 54
zonnepanelen en een nieuwe koel
installatie.

Op weg naar de Bibliotheek
Leidsche Rijn Centrum
In mei 2018 gaat het winkelcentrum
Leidsche Rijn Centrum open.
Vanaf dat moment wordt er nog hard
gewerkt aan de bouw van de nieuwe
Bibliotheek. In september presenteert
‘Buurten in de Bieb’ zich als horeca
partner. April 2019 opent de nieuwe
Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum
haar deuren.

Human Library

Taal & Digitaal:
het Taalcafé Kanaleneiland
In het Taalcafé ontmoeten anderstalige
Utrechters en Utrechtse taalvrijwil
ligers elkaar. Elke week praten zo’n
20 deelnemers en vaste vrijwilligers
over veel verschillende onderwerpen.
Familie, sport, gekke spreekwoorden
of een b
 ijzondere hobby; van alles komt
voorbij. In het Nederlands. Samen met
onze partner Taal Doet Meer.

Herfstvakantie Tekenfestival

Bibliotheekgasten
Nieuw in 2018, de reeks Bibliotheek
gasten in samenwerking met RTV
Utrecht. In november en december
interviewt Conny Kraaijeveld met een
Utrechtse gast, aan de hand van film-,
televisiefragmenten en boeken.
Integraal uitgezonden door RTV Utrecht.
Met Janny van der Heijden van Heel
Holland Bakt en online priester Roderick
Vonhögen. De reeks loopt nog door tot
en met maart 2019.

In een Human Library leen je ‘levende
boeken’. Ambassadeur Vincent Bijlo
opent met een gesproken column,
daarna kun je kiezen uit een catalogus
met 25 ‘boeken’ voor een gesprek
van 20 minuten. In 2018 zijn er 2
drukbezochte edities, op 27 mei en op
11 november, met heel diverse ‘lezers’,
van jong tot oud. In samenwerking
met Europe Direct en humanlibrary.nl
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‹ Taal & Digitaal

Voortgang Bibliotheek Neude

Wethouder Jeroen Kreijkamp en directeur
Ton van Vlimmeren bij de feestelijke heropening
van de Bibliotheek Zuilen op 14 maart 2018.

Het monumentale pand wordt gereno
veerd en krijgt een nieuwe i ndeling.
Tot en met februari 2018 zijn er voor
bereidende werkzaamheden en in
maart is de officiële bouwstart. In april
doet de stadsarcheoloog nog verras
sende vondsten op de binnenplaats.
De opening van de Bibliotheek Neude
is naar verwachting maart 2020.

