Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Sluitingsdagen
Donderdag 1 mei: Feest van de arbeid
Donderdag 29 mei: Onze-Heer-Hemelvaart
Maandag 9 juni: Pinkstermaandag
Vrijdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Maandag 21 juli: Nationale feestdag
Vrijdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart

Tablets in de bib
Vanaf nu kan u in de bib een tablet reserveren (aan de balie) om te surfen of gebruik te maken van Gopress Kiosk,
Gopress Krantenarchief en ons digitaal abonnement op Test-Aankoop.

Gopress Kiosk en Gopress Krantenarchief
Gopress kiosk in de bib: U kan de dag- en weekbladen van de laatste zeven publicatiedagen digitaal via een
visueel aantrekkelijke online krantenkiosk lezen in de bib. Deze publicaties kunnen enkel binnen de muren van de
bib gelezen worden. U kan Gopress Kiosk raadplegen op de pc’s en tablets van de bib of met uw eigen toestel via het
draadloos netwerk van de bibliotheek.
Gopress krantenarchief: Het Gopress Krantenarchief geeft een doorzoekbaar digitaal archief van
krantenartikelen. In de bib kan dit geraadpleegd worden op de pc’s en de tablets van de bib of op een eigen toestel,
en leden kunnen het archief ook thuis raadplegen. Nieuwe artikels vind je twee publicatiedagen na verschijning
automatisch in dit archief. Artikels lezen buiten de bibliotheek (van thuis uit) kan enkel als je aangemeld bent met een
‘Mijn bibliotheek’ - profiel.
Lijst raadpleegbare publicaties:
•

De Morgen (vanaf juli 1998)

•

Het Laatste Nieuws (vanaf juli 1999)

•

De Tijd (vanaf januari 1998)

•

De Gazet van Antwerpen (vanaf januari 1996)

•

Het Belang van Limburg (vanaf januari 1993)

•

Het Nieuwsblad (vanaf juli 1998)

•

De Standaard (vanaf juli 1998)

•

Metro (NL – FR) (vanaf 2001)

•

Persagentschap Belga (vanaf 1995)

•

Trends (vanaf januari 1995)

•

Knack (vanaf januari 1995)

•

Le Vif/L’Express (FR) (vanaf januari 1995)

•

Tendances (FR) (vanaf januari 1995)

•

Het Volk (vanaf januari 2000 tot 2008)

•

De Krant van West-Vlaanderen (vanaf januari 2005)

•

Klasse (vanaf januari 1990)

•

Wablieft (vanaf januari 1995)

Cartoontentoonstelling ‘Handicap: een zaak van mensenrechten’
de

In de maand juni brengt de bib voor de 2 keer een cartoontentoonstelling van de vzw GRIP over handicaps. Deze
cartoons zijn een selectie die er kwam als resultaat van een wedstrijd, die georganiseerd werd naar aanleiding van het
VN-verdrag over de Rechten van Personen met een handicap. Door ons op een andere manier naar deze boeiende
tentoonstelling te laten kijken, wil de vzw gelijke rechten en gelijke kansen voor personen met een handicap
nastreven.
Locatie: In de bib
Tijdstip: van 2 juni t.e.m. 25 juni 2014, tijdens de openingsuren van de bib.
Toegang: gratis

IveBiC zoekt begeleiders voor de Kinder- en jeugdjury (KJV)!
Ben je geïnteresseerd in kinderboeken? Ben je creatief en kan je wel wat met boeken? Ben je enthousiast en
werk je graag met kinderen?
KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen een lijst van boeken om te
beoordelen. In de bib komen ze om de vier weken samen in leesgroepen om op speelse wijze de boeken te
beoordelen.
Wat houdt het vrijwilligerswerk concreet in?
-Je begeleidt één van de 6 leesgroepen, samen met een medewerker van de bib.
-Je leest 10 jeugdboeken tussen oktober 2014 en april 2015.
-Je komt in totaal 7 keer bij elkaar met de kinderen: 5x om de boeken te bespreken, 1 x om te stemmen en 1x voor
een algemeen slotfeest.
-Je sluit elke bijeenkomst af met een leuke activiteit (tekenen, knutselen, etc.).
-De bijeenkomsten gaan door in de bib, de dag en het tijdstip worden in samenspraak vastgelegd.
-Indien gewenst kunnen de voorbereidingen in de bib gebeuren. Het nodige materiaal wordt door de bib ter
beschikking gesteld.
Wat wordt er van jou verwacht?
-Enthousiasme en creativiteit
-Enige ervaring met kinderen begeleiden

Interesse? Stuur dan voor eind mei een mail naar zainab.elyacoubi@ivebic.be of bel naar het nummer 03 288 27 40

E-boeken lenen in de bib
Vanaf 23 april kunnen er via de bib e-boeken geleend worden. Je kan in de bib een e-boekenkaart kopen voor 5 euro
waarmee je 3 e-boeken kan lenen, telkens voor een termijn van 4 weken (niet verlengbaar). Je hoeft de boeken niet
allemaal tegelijk te activeren. De kaart blijft geldig tot 22 april 2015.
Om de boeken te lenen ga je simpelweg naar ‘mijn bibliotheek’ waar je de kaart kan activeren.
Er zullen in totaal 400 titels aangeboden worden.
Voor meer informatie kan je terecht in de bib.

U kunt de bibliotheek bezoeken op:
Maandag, dinsdag en donderdag: van 16 tot 20 u
Woensdag van 10 tot 12 u & van 13 tot 20 u
Vrijdag: van 13 tot 17 u
Zaterdag van 10 tot 12 u
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