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De bibliotheek in de toekomst 
 
Met dit onderzoek geven we u inzicht in het beeld en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de Bibliotheek in de toekomst. Wat 
moet de Bibliotheek bieden, welke bibliotheekconcepten spreken aan en op welke manier willen leden zelf actief zijn in de Bibliotheek? 
 
In de bibliotheek van de toekomst spelen boeken nog altijd een centrale rol, ook over tien jaar. Veel leden geven aan specifiek gehecht te 
zijn aan papieren boeken. Een ruimer en actueler aanbod van e-books is voor velen van hen echter wel een voorwaarde om in de 
toekomst gebruik te blijven maken van de Bibliotheek. Voor traditionele tijdschriften en kranten is iets minder animo, maar inspiratie en 
leestips zijn heel welkom. Dit wordt dan ook aangeboden op o.a. de website.  
 
Ontmoeten en verblijven 
De bibliotheek van de toekomst is een ontmoetingsplek, waarin (voor een deel van de ondervraagden) digitale diensten essentieel zijn. 
Concepten die focussen op ‘lezen & informatie’ en persoonlijke ontwikkeling staan aan kop en zeven op de tien leden heeft interesse in 
een concept dat draait om ‘ontmoeting en verblijf’. Iets minder enthousiasme is er voor concepten in het kader van ‘participatie en 
zelfredzaamheid’ en ‘jeugd en onderwijs’. 
 
Bieb blijft bieb 
Leden vinden vooral ‘traditionele’ maar toch ook nieuwere functies van de bibliotheek relevant, en in de toekomst zien zij een primaire rol 
weggelegd in de leen-, lees- en (digitale) informatiefunctie die de bibliotheek bekleedt. De nadruk ligt op de maatschappelijke rol die de 
bibliotheek speelt en de sociale functie is essentieel. Ondervraagden willen in de bibliotheek sociale contacten opdoen, samen eten of 
drinken en kennis en ervaringen delen. Van de nieuwere concepten wordt vooral (digitale) communityvorming door een redelijk grote 
groep aantrekkelijk gevonden.  
 
Leden graag actief in bibliotheek 
Ongeveer helft van de leden zou (misschien) best graag actief zijn in de bibliotheek. Voorlezen, cursussen een leesclub en een algemeen 
ondersteunende of adviserende rol worden onder andere genoemd.  
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