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Toekomst van de
Bibliotheek
de Bibliotheek Aan den IJssel
Een onderzoek naar de toekomst van de
Bibliotheek

Dit onderzoek geeft inzicht in het beeld en de wensen van panelleden 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?
Boeken ook in de toekomst een cruciale rol
Het lenen van boeken vormt de belangrijkste spontaan genoemde reden om naar de bibliotheek te gaan. Dit gaat met name over fysieke
boeken maar ook over (een ruim en actueel aanbod) e-books. Leden noemen tevens specifieke zaken met betrekking tot de ruimte die de
bibliotheek zou moeten bieden. Zij geven bijvoorbeeld aan dat het een ontmoetingsplek zou moeten zijn.
Het belang van digitale diensten
Ook digitale diensten zijn voor een deel van de leden essentieel om in de toekomst gebruik te blijven maken van de bibliotheek. Leden
zeggen vooral belangstelling te hebben voor het lenen van boeken, het opdoen van leestips en, in iets mindere mate, het lezen van
kranten en tijdschriften. Ook is er interesse in activiteiten. Daarnaast geeft het panel aan dat er belangstelling is voor films, voorstellingen
en tentoonstellingen, en wordt de sociale en maatschappelijke functie van de bibliotheek (hulp en advies op allerlei gebieden)
gewaardeerd. Bij een deel van de leden is er ook interesse in nieuwere diensten zoals een repaircafé, ‘speeltuin’ met nieuwe gadgets en
een uitleencentrum.
Concepten ‘lezen & informatie’
en ‘persoonlijke ontwikkeling’ favoriet
De bibliotheekconcepten die focussen op lezen & informatie en op persoonlijke ontwikkeling zijn het meest populair. Daarnaast heeft
zeven op de tien leden interesse voor het concept waarbij het accent ligt op ‘ontmoeting en verblijf’, terwijl de concepten ‘participatie en
zelfredzaamheid’ en ‘jeugd en onderwijs’ ruim zes op de tien leden aanspreken. De interesse voor nieuwere bibliotheekconcepten is
gering; voor ‘wetenschap & techniek’ bestaat de minste interesse, in Bibliotheek aan den IJssel zelfs nog wat minder dan landelijk gezien.
Meehelpen in de bibliotheek
De helft van de leden van Bibliotheek aan den IJssel geeft aan dat zij (misschien) wel op één of andere manier actief willen zijn in de
Bibliotheek; vooral in Capelle Centrum. Men denkt daarbij met name aan workshops, cursussen en lezingen op hun gebied van expertise
(hobby- of werkgerelateerd). Verder ziet men zichzelf mogelijk actief in leesclubs of middels voorlezen.

