De Bibliotheek Utrecht in 2019
Voor iedereen,
altijd dichtbij

Leden en bezoekers

Een greep uit de activiteiten

Algemeen

Educatie en ontwikkeling jeugd

1.334.918
75.552
29.615
45.937
16.041
6.901
9.140

De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen.
Met 13 vestigingen is er altijd een bibliotheek
in de buurt. De collectie boeken, dvd’s, luisterboeken, kranten en tijdschriften is actueel
en gevarieerd. Je kunt bij ons werken, lezen of
ontspannen. Met activiteiten om te ontdekken,
creëren, ontmoeten, debatteren en participeren.

•
•
		
		
•
		
		

bezoekers
leden
- waarvan volwassenen
- waarvan jeugd
nieuwe leden
- waarvan volwassenen
- waarvan jeugd

In het kort

Digitaal

bezoekers website
842.958
abonnees nieuwsbrief
25.146
abonnees nieuwsbrief jeugd
24.923
abonnees nieuwsbrief Neude Post
3.811

De Bibliotheek Utrecht heeft ruim 1,3 miljoen
bezoekers per jaar, 75.500 leden, 2,3 miljoen
uitleningen, 81.500 e-books-uitleningen en
een uitgebreide programmering met meer
dan 4.000 educatieve, sociale en culturele
activiteiten voor jong en oud, bezocht
door ruim 60.000 deelnemers.

•
•
•
•

Social media •
•
•
•

likes / volgers Facebook
volgers Twitter
volgers Instagram
volgers LinkedIn

8.631
3.255
2.310
1.540

Heel Utrecht gaat VoorLezen
Tijdens de Actie ‘Heel Utrecht gaat
VoorLezen’ op woensdag 10 april
2019 krijgen alle voorscholen en
groepen 1 en 2 het boek ‘Kikker is
Kikker’ cadeau. De afdeling onderwijs van de gemeente Utrecht,
Sardes en de Bibliotheek Utrecht
werken hierbij samen. Elk boek is
voorzien van een lesbrief en een
leeswijzer voor onderwijs en ouders.

De openingstijden zijn verruimd:
sinds voorjaar 2019 is de Bibliotheek
Utrecht in totaal wekelijks 500 uur
open, dat is 79 uur meer dan in 2018.

Nieuw geopend
Bibliotheek Leidsche Rijn
Centrum
Op 23 april 2019 gaat de Bibliotheek
Leidsche Rijn Centrum voor het eerst
open, na 18 jaar tijdelijke huisvesting
in Parkwijk. De nieuwe bibliotheek is
een modern, licht en energieneutraal
gebouw met een ruime collectie en
veel gelegenheid voor programma’s
en activiteiten op de ‘luie trap’, in het
Laboratorium en in drie afsluitbare
ruimtes. Met horeca van Buurten
in de Bieb. Zo’n 5.000 bezoekers
bezoeken de officiële opening met

Wethouder Anke Klein opent Bibliotheek
Leidsche Rijn Centrum

Bibliotheek Neude. Aan het pand
wordt flink verbouwd, terwijl ondertussen nieuwe activiteiten en programma’s bedacht en voorbereid
worden. Veel van deze activiteiten
gaan we straks organiseren met
partners uit de stad. Op vrijdag
14 en zaterdag 15 juni lopen 350
Utrechters - publiek, partners en pers
- mee met de speciale rondleidingen
door de bibliotheek in aanbouw.

Wethouder Anke Klein leest voor in
Bibliotheek Overvecht

Reizend Lab op school

3D Printpennen, stop-motionfilms
en een technotafel. De juf van de
winnende groep: “Het is mooi om te
zien hoe geconcentreerd de kinderen
werken en hoe enthousiast ze zijn”.

Huiswerkbegeleiding

Factcheck, dubbelcheck:
geloof jij alles wat je leest

Elin en Mila maken een stopmotionfilmpje

Plezier in lezen bevorderen en factchecking. Om mee te kunnen komen
in de (digitale) wereld zijn lezen met
plezier en kritisch leren omgaan met
(digitale) informatie belangrijke voorwaarden voor vmbo en brugklassen
havo en vwo. Daarom is in 2019
‘Factcheck dubbelcheck: geloof jij
alles wat je leest’ ontwikkeld, een
spannend en uitdagend bibliotheekbezoek rond deze elementen.

Huiswerkbegeleiding Stichting Leren
voor de toekomst

Voorbereid
Bibliotheek Neude
Rondleiding Neude juni 2019

zo’n 35 leerlingen gebruik van.
HuiswerkHulp van Taal Doet Meer
is er drie avonden in de week, na
sluitingstijd. Vrijwillige huiswerkcoaches begeleiden kleine groepjes.
Samen met een vaste huiswerkcoach
werkt de leerling aan de planning,
het huiswerk, de studievaardigheden
en de Nederlandse taal. Per week
maken hier gemiddeld 25 leerlingen
gebruik van.

Woensdag 10 juli. Basisschool de
Boomgaard wint op de Onderwijsdag de ‘Gouden Wikkel’ en krijgt het
Reizend Lab op bezoek. Drie groepen vijf maken in een circuit kennis
met vier onderdelen: Dash-robotjes,

aansluitend feestprogramma in het
weekend van 17, 18 en 19 mei.
Sindsdien weten de wijkbewoners de
bibliotheek goed te vinden.

2019 staat in het teken van de voorbereidingen voor de opening van

4-12 jaar, primair onderwijs:
in 2019 zijn 103 scholen bereikt, met groepsbezoeken en/of collecties.
Dat is 81% van alle scholen in Utrecht. Daarnaast zijn 131 groepen in het
Laboratorium in de Centrale Bibliotheek, Leidsche Rijn Centrum geweest
of in het Reizend Laboratorium in diverse wijkbibliotheken.
12-18 jaar, voortgezet onderwijs:
in 2019 zijn 17 van de 22 schoollocaties bereikt, dat is 77% van de
Utrechtse instellingen.

Dienstverlening en vestigingen
Meer geopend

0-4 jaar, BoekStart:
van de 5.000 baby´s die in 2019 werden geboren is 40% lid geworden van
de bibliotheek. Er zijn 25 activiteiten in 7 wijkbibliotheken georganiseerd
met gemiddeld tussen de 20 en 25 ouders en baby’s en dreumesen.

Sinds november 2019 geeft Stichting
Leren voor de Toekomst op zondag
huiswerkbegeleiding in Bibliotheek
Kanaleneiland aan basisschoolleerlingen en middelbare scholieren.
Gemiddeld maken daar wekelijks

Educatie en ontwikkeling
volwassenen

Literatuur, Cultuur en
Maatschappelijke thema’s

DigiTaalhuis

Rupsje Nooitgenoeg

Veel schrijvers in de bieb

Op 17 maart is Rupsje Nooitgenoeg,
het wereldberoemde prentenboek
van Eric Carle, 50 jaar. In de
Centrale Bibliotheek vieren we dit
met kinderen van 2-6 jaar en hun
(groot)ouders. Kinderen kunnen naar
een voorstelling, een vertelling,
muziek, verkleden, verven en op
de foto. En er is taart met alles wat
Rupsje Nooitgenoeg lekker vindt.

In 2019 komen heel veel schrijvers
op bezoek in de bieb. Kinderboekschrijvers bij de Nationale Voorleesdagen, de Kinderboekenweek of een
Kidscollege. Schrijvers tijdens de
Boekenweek, Nederland Leest, de
Week van de Poëzie en - de
Geschiedenis, bij een Pubquiz of
als Bibliotheekgast. En in de nieuwe
reeks ‘Het verhaal van’ schuiven
schrijvers van (auto)biografieën aan.

Niet iedereen is even goed met taal
en digitaal. Voor wie ondersteuning
kan gebruiken zijn er de activiteiten van het DigiTaalhuis. Samen
met DigiWijs 3.0 en Taal Doet Meer

Totaal aantal deelnemers Utrecht: 702
Aantal nieuwe deelnemers 2019: 142
De impact van Ouderen in de Wijk:
-	30% van de deelnemers geeft aan meer mensen om zich heen te hebben
die kunnen helpen (met klusjes in het huis, geldzaken, computer/telefoon)
-	47% van de deelnemers geeft aan meer tijd te besteden aan sociale
contacten en activiteiten
-	19% van de deelnemers geeft aan meer contact te hebben met buren
en/of buurtgenoten
- 52% van de deelnemers geeft aan dat digitale vaardigheden zijn verbeterd

Ouderen in de Wijk
Taalcafé in Bibliotheek Kanaleneiland
- foto Anna van Kooij

bieden we in de wijken Overvecht,
Zuilen, Kanaleneiland, Hoograven en
Leidsche Rijn Centrum cursussen en
inloopspreekuren voor basisvaardigheden taal en digitaal. Ook is er in
Kanaleneiland het Taalcafé om samen
het Nederlands spreken te oefenen.
Daarnaast organiseren we spreekuren en lezingen rondom gezondheid,
werk, inkomen en opvoeding.

In vijf bibliotheken - Hoograven,
Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen,
De Meern - is elke week een seniorenochtend met toegankelijke activiteiten. Doel is het verbeteren van
digitale vaardigheden en het opbouwen van meer contacten in de eigen
buurt. Nieuw in 2019 zijn de colleges
Oud Geleerd Jong Gedaan in de Bibliotheek Overvecht en Zuilen. Daarin
vertellen studenten aan ouderen over
hun vakgebied. Opmerking van een
deelnemer na afloop: “Ik heb zoveel

Taart maken met Edo Brunner Rupsje Nooitgenoeg 50 jaar
College Oud Geleerd Jong Gedaan in de
Bibliotheek Overvecht

meer te bespreken met mijn kleinzoon sinds ik de colleges volg.”

Activiteiten en programmering
De Bibliotheek Utrecht biedt programma’s aan rond vijf verschillende functies:
Kennis &
Informatie

Educatie &
Ontwikkeling

2.529
287

19.731
2.684

Lezen &
Literatuur

836

Ontmoeting
& Debat

226

Kunst &
Cultuur

203

Activiteiten
4.081

22.205
6.840

8.794

Deelnemers
60.254

ZOMAAR OP
ZATERDAG

We starten met een tweewekelijks
open podium in de Centrale Bibliotheek en Bibliotheek Leidsche Rijn
Centrum: Zomaar op Zaterdag. Een
verrassingsoptreden door Utrechters die iets willen komen delen met
andere Utrechters. Maandelijks is er
Waargebeurd, waarin Utrechters hun
eigen verhaal vertellen rondom een
thema. Deze vertellers in spé krijgen
vooraf een workshop van verteller
Raymond den Boestert.

Sint Maartenlied

Vakantieprogramma’s
In de schoolvakanties zijn er activiteiten. In de Centrale Bibliotheek
en Leidsche Rijn Centrum kunnen
kinderen genieten van mooie boeken, films, theatervoorstellingen en
daarna aan de slag in het Atelier of
Laboratorium. Ook is er deze zomer
het gratis biep biep doeboek, een
heus vakantieboek, vol spelletjes,
verhalen en tips.

Zomaar op Zaterdag
en Waargebeurd

Murat Isik - schrijver van het
Boekenweekessay en ‘Wees onzichtbaar’

Een greep uit de vele namen: Leo
Timmers, Koos Meinderts, Jozua
Douglas, Lot Lohr, Hakim, Anna
Woltz, Annet Huizing, Ted van Lieshout, Ton Meijer, Dieuwertje Blok,
Vrouwkje Tuinman, Charlotte van den
Broeck, Murat Isik, Japke-d Bouma,
Vincent Bijlo, Esther Gerritsen, Janny
van der Heijden, Elsbeth Etty, Petra
Possel, Alma en Anna Matthijsen, Aaf
Brandt Corstius, Onno Blom, Ingmar
Heytze, Suzanne Rethans, Manon
Uphoff, Jean Paul Heck en Akwasi.

Schrijver Ruben van Gogh en componist Monique Krüs maken speciaal
voor de Bibliotheek Utrecht een Sint
Maartenlied, “We komen er aan”.
Op zaterdag 9 november zingen
550 Utrechters, jong en oud, uit volle
borst mee op de Neude tijdens de
Sint Maarten Parade.

Zingen Sint Maartenlied op de Neude
- foto Anna van Kooij

