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Activiteiten 

Leuke en interessante activiteiten, informatie verkrijgen om iets te leren en ontspanning.  

Ook de prettige ruimte van de bibliotheek is aanleiding om naar een activiteit in Bibliotheek aan den IJssel. De activiteiten 
worden redelijk positief beoordeeld. Het activiteiten bezoek is in 2015 ten opzicht van 2013 wel iets gedaald.  

Favoriete activiteiten zijn informatieve lezingen over een specifiek thema, presentaties van schrijvers en tentoonstellingen of 
kunstexposities.  

Er is ook nog steeds een grote groep die geen activiteiten bezoekt. Gebrek aan tijd en interesse speelt een rol, maar ook 
onbekendheid. Het feit dat leden geen ervaring hebben met de activiteiten leidt er ook toe dat ze deze ook niet aanbevelen 
aan anderen.   

De helft van de activiteitenbezoekers vindt de frequente van de activiteiten precies goed. De rest heeft geen mening, of zegt 
dat het wel vaker mag. Voor slechts 10 procent van de niet-bezoekers is de prijs een belemmering. De meeste voorkeur voor 
een tijdstip gaat uit overdag doordeweeks, met een voorkeur voor de dinsdag en woensdagochtend.  

Samenwerking 

De panelleden denken dat hun bibliotheek vooral samenwerkt met andere bibliotheken, de gemeente, scholen en de 
kunstuitleen. Daarbij vinden de panelleden dat die samenwerking meer toegevoegde waarde voor de samenleving heeft dan 
voor de leden zelf. De samenwerking met andere bibliotheken leidt tot een breder aanbod van boeken en activiteiten en meer 
kennis en informatie in de bibliotheek. Als meest interessante bedrijven om met de bibliotheek in hetzelfde gebouw te zitten 
worden de kunstuitleen, een café of restaurant een rechtswinkel en een centrum voor kunsten genoemd.  

Bibliotheek aan den IJssel zal in 2016 meer activiteiten in de bibliotheek zelf organiseren. De nadruk komt te liggen op 
activiteiten die mensen in staat stellen hun basisvaardigheden (lezen en schrijven, digitale vaardigheden) te vergroten. Veel 
van die activiteiten zullen overdag plaatsvinden.  
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