Bibliotheek

WELKOM IN DE
BIB VAN TIENEN!
Info en tips

Tienen

Collectie
Informatie en media
(op het gelijkvloers)
• Informatieve boeken (reisgidsen, kookboeken, tuinboeken …)
• Films, tv-reeksen, documentaires
• Muziek
• Games
• Tijdschriften
• Kranten & digitaal krantenarchief Gopress
• Taalpunt Nederlands voor anderstaligen
• Taalcursussen
• Anderstalige leesboeken (Duits, Frans, Engels, Spaans en Italiaans) en anderstalige strips (Frans
en Engels)
• Partituren
• Gratis internetconsultatie in computerruimte + wifi

Fictie
(op de 2de verdieping)
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TIENEN GELIJKVLOERS

Voor volwassenen:
• romans
• strips
• groteletterboeken
• e-boeken en e-readers
• gedichten
• luisterboeken op cd
• daisyboeken (= speciale luisterboeken voor mensen met een leesbeperking)
Voor jongeren (14+):
• leesboeken
• gedichten

Reserve
(op de 3de verdieping)
Een deel van de bibcollectie staat apart opgesteld op de 3de verdieping (niet toegankelijk voor
het publiek). Het gaat meestal om extra exemplaren van veelgevraagde boeken en minder actuele
boeken die worden bewaard omdat ze toch nog eens opgevraagd worden. De meeste materialen
van de reserve kan je uitlenen of raadplegen op aanvraag aan de balie. Ze zijn ook opzoekbaar in
de catalogus.
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Jeugdafdeling
(op de 1ste verdieping)
• Prentenboeken
0-5 jaar
• Leesboeken
6-7 jaar
8-10 jaar
11-13 jaar
• Gemakkelijke leesboekjes voor beginnende lezers of kinderen met leesproblemen
• Informatieve boeken
• Eenvoudige Frans- en Engelstalige verhalen
• Strips
• Tijdschriften
• Vertelplaten
• Jeugdfilms en -reeksen
• Muziekcd’s
• Luisterboeken
• Games
• Taalpunt Nederlands voor anderstalige kinderen (vanaf najaar 2018)
• Voorleesboekjes in het Arabisch, Pools en Russisch
• Puzzels en gezelschapsspellen
• Daisyboeken (= speciale luisterboeken voor kinderen met een leesbeperking)
• Internetcomputers

4

Inschrijving en lidmaatschap
De bibliotheek is vrij toegankelijk. Enkel wanneer je iets wil lenen, vragen we je lid te worden. Breng
dan je identiteitskaart mee.
Het lidgeld bedraagt 5 euro per jaar, maar kinderen en jongeren tot 17 jaar en volwassenen vanaf
60 jaar worden gratis lid.
Ook wie enkel wil surfen op internet of ter plaatse materialen raadpleegt, betaalt geen lidgeld.
Kinderen tot 11 jaar worden ingeschreven in de jeugdafdeling.
Jongeren vanaf 12 jaar worden ingeschreven in de jeugd- en de volwassenenafdeling.
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Wat kan ik lenen en voor hoelang?
Materiaalsoort
Gedrukte materialen:
Romans, informatieve boeken, strips,
tijdschriften, vertelplaten, partituren …
Audiovisuele materialen:
Cd’s, films, luisterboeken, daisyboeken …
Games
Spellen
E-reader + e-boeken (3)

Max. aantal

Zelfscanbalies
Leentermijn(1)

Boete per dag (2)

10
10

4 weken

0,10 euro

De bib werkt met zelfscanbalies waarop je zelf je materialen kan uitlenen of terugbrengen. Deze
automatische zelfbediening is heel gebruiksvriendelijk dankzij de eenvoudige instructies op het
aanraakscherm. Belangrijk: breng steeds je lenerspas of identiteitskaart mee.
Alle betalingen doe je ook aan de zelfscanbalies. De automaten aanvaarden cash en bancontact.
Wanneer je openstaand saldo 5 euro of meer bedraagt en/of langer dan 3 maanden openstaat, is
lenen niet meer mogelijk. Betaal dan eerst aan de zelfscanbalie.

1
1
1+5

(1) Leentermijn: met het oog op de vakantie wordt eenmaal per jaar een dubbele uitleentermijn
toegestaan.
(2) Boete: eventueel te vermeerderen met de administratiekosten per aanmaning. De boete
bedraagt ten hoogste 10 euro voor een volwassenenobject en 3 euro voor een jeugdobject.
(3) Voor de e-reader en e-boeken geldt een apart reglement.

• Ik ben véél te laat, wat nu? Eén week na de vervaldatum start de aanmaningsprocedure.
Leners die na de 3de aanmaning nog niet gereageerd hebben, krijgen een factuur toegestuurd.
• Naast de ingang bevindt zich een inleverbox die 24 uur op 24 beschikbaar is, dus zowel tijdens
de openingsuren als daarbuiten!

TIENEN GELIJKVLOERS
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Het gelijkvloers na de herinrichting in oktober 2018.
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Verlengen en reserveren

Activiteiten, lezingen en workshops

Verlengen

In de bib kan je op verschillende momenten tijdens het jaar terecht voor allerlei activiteiten,
lezingen en workshops zowel voor volwassenen als voor jongeren en kinderen. Denk maar aan de
Jeugdboekenmaand, Bibliotheekweek, Voorleesweek, voorleesuurtjes, enz. Alle info hierover vind
je op onze website, Facebookpagina en in onze nieuwsbrief (zie p. 14).

Je kan de uitleentermijn tweemaal verlengen, behalve wanneer de materialen door iemand anders
gereserveerd werden.

Reserveren

Kom Binnen: interculturele praatgroep Nederlands

Voor de reservering van een object betaal je 0,80 euro. Opgelet: je kan enkel reserveren wat
uitgeleend is. Je krijgt een e-mail zodra je reservatie klaarligt.

Wil je het Nederlands onder de knie krijgen, of wil je anderen
helpen dit te doen, dan is ‘Kom Binnen’ misschien wel iets voor jou!
‘Kom Binnen’ is een intercultureel praatcafé waar Nederlands- en
anderstaligen samen aan tafel schuiven. Elke eerste dinsdag van
de maand van 14.00 tot 16.00 uur en elke derde donderdag van
14.00 tot 16.00 uur in de bib (behalve in juli en augustus).

Tips!

• Je kan zelf makkelijk je materialen verlengen en reserveren via de online catalogus
(zie ook p.14), maar ook aan de zelfscanbalie, telefonisch (016 80 56 70) of via e-mail
(bibliotheek@tienen.be).
• Om boete te vermijden, kan je je e-mailadres toevoegen aan je persoonlijke gegevens via de
online catalogus. Je ontvangt dan enkele dagen voor de vervaldatum een e-mail om je eraan
te herinneren je bibliotheekmaterialen in te leveren of, indien mogelijk, te verlengen.

Gratis internet en wifi in de bib

Leesgroep volwassenen: De Boekenbabbel
Vind je lezen leuk? Wil je graag andere lezers ontmoeten, over boeken praten en er wat meer over
weten? Dan is onze leesgroep ‘De Boekenbabbel’ wellicht iets voor jou.
Wanneer je je e-mailadres opgeeft, houden wij je op de hoogte van de boeken en data. Deelnemen
kost 5 euro per avond (drankje + lenen van boek inbegrepen).

Internet
In de bibliotheek kan je gratis op het internet. Hiervoor staan zowel op de jeugd- als op de
volwassenenafdelingen computers ter beschikking. De centrale computerruimte bevindt zich op
het gelijkvloers.

> Contactpersoon: Nancy Vandenberghe - bibliotheek@tienen.be of tel 016 80 56 70.

Leesgroepen kinderen: Kinder- en Jeugdjury (KJV)
Opnieuw vanaf 2019-2020!

Wifi
Gebruik je liever je eigen laptop, tablet of smartphone? Je hebt overal in de bib toegang tot wifi.
Hiervan kan je gebruikmaken na het inloggen met een eigen account of met je Facebook- of
Google-account.

Ook kinderen kunnen in de bib terecht voor een leuke leesgroep! Elk jaar in september gaan de
KJV-leesgroepen van start. We komen 5 keer per jaar samen om de boeken te bespreken en leuke
activiteiten te doen.
Leesgroep 2: kinderen uit het 2de leerjaar (6-8 jaar)
Leesgroep 3: kinderen uit het 3de + 4de leerjaar (8-10 jaar)
Leesgroep 4: kinderen uit het 5de + 6de leerjaar (11-12 jaar)
Leesgroep 5: kinderen uit het 1ste + 2de middelbaar (12-14 jaar)
> Contactpersoon: Caroline Deckers - bibliotheek@tienen.be of
tel 016 80 56 70.
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Bibliotheek-aan-huis

En verder …

Voor wie?

Kopiëren en printen

• Inwoners van Tienen die minder mobiel zijn en zelf niet meer naar de bibliotheek kunnen komen
(ouderen, langdurig zieken, slechtzienden, personen met een motorische handicap), kunnen
een beroep doen op de gratis dienst Bib-aan-huis. Net voor hen kan lezen of muziek beluisteren
een meerwaarde betekenen.
• Onthaalouders die in Tienen wonen kunnen ook een beroep doen op Bib-aan-huis.

• In iedere afdeling kan je zwart-witkopies maken (max. 10 kopies). Kostprijs: 10 cent per A4kopie, 20 cent per A3-kopie.
• Printen kost 10 cent voor een zwartwit-afdruk en 30 cent voor een kleurenafdruk.

Hoe werkt Bib-aan-huis?
Een vrijwilliger komt eenmaal per maand bij je langs met een aantal bibliotheekmaterialen. De
bib stelt haar volledige aanbod ter beschikking. In totaal kan je 10 gedrukte en 10 audiovisuele
materialen lenen (zie ook p. 6).
Voor de Bib-aan-huisdienst worden geen extra kosten aangerekend. Je betaalt enkel 5 euro lidgeld
(vanaf 60 jaar gratis lidmaatschap).

Interesse?
Neem contact op met de bibliotheek. De contactgegevens vind je op de achterzijde van deze folder.

Vrijwilliger worden?
Wij zoeken ook steeds vrijwilligers voor de Bib-aan-huis. Voel je je geroepen om een helpend handje
toe te steken? Geef ons een seintje! We geven je graag meer uitleg.

Aankoopsuggestie
Als je het boek, de cd, dvd, … die je zoekt niet vindt in de bibliotheek, kan je een aankoopsuggestie
invullen. In de mate van het mogelijke houden we rekening met je voorstel en kopen we het
materiaal aan. Kijk ook hieronder bij IBL.

Interbibliothecair leenverkeer (IBL)
Boeken die we niet in onze collectie hebben, kunnen we voor jou ook aanvragen in een andere
bibliotheek. We rekenen hiervoor 2 euro aan.

Infobalie
Heb je een vraag? Vind je niet wat je zoekt? Wij zijn er om te helpen! Spreek ons aan.

Dienstreglement
Lees ook het dienstreglement voor bijkomende info. Te vinden aan de infobalie of op onze website.

"I have always imagined that paradise
will be a kind of library."
Jorge Luis Borges
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De bibliotheek online
Website
Op onze website wordt alle info over de bib en haar activiteiten verzameld. Hier vind je ook
onze catalogus en kan je je materialen verlengen. Je kan er ook aanwinsten checken, leestips
verzamelen, foto’s bekijken, een e-reader aanvragen en zoveel meer!
> www.tienen.be/bibliotheek

Online catalogus
Je kan van thuis uit via de online bibliotheekcatalogus:
• ontdekken welk aanbod we hebben;
• de uitleentermijn van je materialen verlengen;
• nakijken of een boek al dan niet uitgeleend is;
• materialen reserveren;
• je uitleengeschiedenis bekijken (na eenmalige activatie aan de infobalie).
De catalogus vind je via onze website: www.tienen.be/bibliotheek. Klik rechts (onder ‘Populair’)
op ‘Zoeken in de catalogus’ of op ‘Verlengen’ om de uitleentermijn van je materialen te verlengen.
De uitgebreide infofolder met uitleg over de catalogus vind je aan de infobalie en op onze website.

Nieuwsbrief
Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief. Ga naar onze website www.tienen.be/bibliotheek en
geef onderaan je e-mailadres op.

De bib op sociale media
De bib van Tienen is actief op sociale media. Word fan van onze Facebookpagina en blijf op de
hoogte van het reilen en zeilen van de bib. Op Instagram posten we leuke foto’s over de bib en op
onze Pinterestpagina vind je allerlei lees- en kijktips van personeel en leners.
www.facebook.com/bibliotheektienen
www.instagram.com/bibtienen
www.pinterest.com/bibtienen
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Bibliotheek

Tienen
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STADSBIBLIOTHEEK TIENEN
Grote Markt 3 - 3300 Tienen
tel 016 80 56 70
bibliotheek@tienen.be
www.tienen.be/bibliotheek

OPENINGSUREN
14.00 – 19.00 uur

Maandag*

TIENEN GELIJKVLOERS

10.00 – 12.00 uur

Dinsdag

14.00 – 17.00 uur

Woensdag

12.00 – 19.00 uur

Donderdag

14.00 – 17.00 uur

Vrijdag

14.00 – 19.00 uur

Zaterdag

10.00 – 13.00 uur

*

*

In juli en augustus is de bibliotheek gesloten op maandag en donderdag.

/bibliotheektienen

/bibtienen

www.tienen.be/bibliotheek
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