Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Feest in de bib! – Meneer Neus
Elk jaar opnieuw hebben de bibliotheken tijdens de jeugdboekenweek extra aandacht voor de jeugd. In 2015 is dat
van 14 tot 29 maart. Er zal dan thematisch gewerkt worden rond het thema ‘Humor’.
Zoals gewoonlijk bruist de bibliotheek van leven rond die periode. Er komen heel wat bekende auteurs en illustratoren
over de vloer, er is een creatieve wedstrijd voor de scholen en op woensdagnamiddag 25 maart organiseert de bib
weer een “Feest in de Bib”, met een theatervoorstelling voor de jeugd.
Meneer Neus vertelt, speelt, zingt en tovert verhalen bij elkaar. Hij vertelt ons over krokodillen en tomatensoep, kleurt
emoties pompelmoespaars, verklapt wat mag en niet mag, bestrijdt monsters, heeft het over Floris en Blancheflour
maar vooral leert hij jou hoe je als je klein bent toch ‘groot en groots’ kunt zijn. Een voorstelling met humor, spanning
en heel veel interactie. Een vertoning die gewoon anders is, of anders gewoon.
Marc Beyst speelt de voorstelling. Gastmuzikanten van Kip van Troje zorgen voor de livemuziek.
Dit verteltheater richt zich voornamelijk op de leeftijdsgroep 5- tot 10-jarigen. Na de voorstelling volgen de traditionele
pannenkoeken!
Waar? In de bib
Wanneer? Woensdag 25 maart 2015, 14 uur
Prijs? 2 euro

Fundeldemonstratie

Tijdens de Digitale Week organiseert de bib een demonstratie van de gewone en de digitale fundels.
De “gewone” fundels zijn prentenboeken die in een geanimeerde versie op de computer vertoond worden. Om ze
te kunnen gebruiken, is er een fundel-lezer nodig, die de bibliotheek ook ter beschikking stelt. De eerste keer dat
men een fundel wil bekijken op de eigen computer moet het programma gedownload worden van het internet. Dat
hoeft slechts één keer te gebeuren. Daarna wordt de fundel geïnstalleerd. Vervolgens kan het boek via de fundelsticker en het leestoestel op de computer bekeken worden.
Daarnaast zijn er nu ook de “digitale” fundels. Daarvoor is geen boek en fundellezer meer nodig. Je kunt die
applicatie nu thuis rechtstreeks downloaden op je computer, tablet, Iphone of Ipad (vanaf IPad 2). Daarbij maak je
gebruik van je “Mijn bibliotheek” account.
Om de koudwatervrees bij ouders, grootouders en andere opvoeders weg te nemen, organiseert de bib een infoen oefensessie voor ouders die tegelijk een leuke kijksessie is voor de kleuters.

Praktisch
Waar?
in de bib
Tijdstip
22 april, van 14 tot 16.30 uur
Toegang gratis

Infosessie: de digitale bibliotheek
Wist je dat je van thuis uit het digitaal krantenarchief van de bibliotheek kan raadplegen? Of dat de bibliotheek
tablets ter beschikking heeft om in de bib je krant te lezen of het digitale abonnement van Test- Aankoop te
raadplegen? In deze infosessie maak je kennis met het digitale luik van de bibliotheek.
Je leert hoe je een “Mijn bibliotheek” profiel aanmaakt. Verder maak je kennis met e-boeken, digitale fundels,
Gopress Kiosk en het digitaal krantenarchief van de bibliotheek.
We bespreken hoe je op digitale wijze met een tablet of laptop de krant kan komen lezen in de bibliotheek. We
verkennen de online Winkler prins en de databanken waarop de bibliotheek geabonneerd is.
Waar?
Tijdstip?
Prijs?

Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111117,Hemiksem
Dinsdag 28 april, 13.30 uur
gratis, wel vooraf inschrijven a.u.b.

Lezing over smartphones

In een reeks van 3 lessen worden de functies van een smartphone uitgelegd en geoefend. U brengt uw eigen
smartphone mee. Je leert hoe je ermee kan bellen, SMS-jes ontvangen en versturen, foto’s nemen, een agenda
bijhouden, internet en e-mail gebruiken en apps installeren. Anders dan bij een GSM zijn er geen toetsen meer. In
plaats daarvan is er een aanraakscherm. Daardoor is tekst invoeren gemakkelijker dan met een GSM.
Deze cursus beperkt zich tot smartphones die werken onder het Android besturingssysteem. IPhones en toestellen
onder windows werken anders.
Voorkennis is niet vereist. Indien u een smartphone van een minder gebruikelijk merk hebt, kan het nuttig zijn de
handleiding mee te brengen.
Dit is een voordrachtenreeks door Seniornet. Er wordt een syllabus voorzien.
Waar? In de bib
Tijdstip? 3 opeenvolgende dinsdagen vanaf 5 mei, van 13 tot 16.00 uur
Prijs? € 10 voor de reeks

Iedereen bibliothecaris
WAAR HET HART VAN VOL IS, LOOPT DE BIB VAN OVER.
Iedereen heeft wel een passie die hem of haar drijft, van bier brouwen tot het kweken van bonsaiboompjes. Je kan
het zo gek niet bedenken of mensen zijn er door gedreven en hebben rond hun passie een eigen databank aan
kennis opgebouwd. Om deze reden roepen de Vlaamse bibliotheken vanaf oktober 2014 ‘Iedereen Bibliothecaris’ in
het leven.
Kom je passie delen in de bibliotheek! Laat buurtbewoners en andere sympathisanten mee genieten van je
persoonlijke kennis. Denk maar aan workshops, quizjes, lezingen,... Zolang je plaatselijke bibliotheek niet afbrandt, is

alles toegestaan! Iedereen met een passie kan die op een originele manier delen in de bib en wordt zo ‘bibliothecaris
voor 1 dag’.
Wil je graag meer informatie? Geen probleem! Ga langs bij de bib en vraag naar tips om je op weg te helpen.
Waar? In de bib van IveBiC
Wanneer? Vanaf oktober 2014, 6 maanden lang

Nieuwtjes in de bib!
•
•

•

•

•

De Dwarsliggers (boekjes in klein formaat, die verticaal gelezen worden) zijn verplaatst: voortaan vindt u ze
naast de grootletterboeken.
De cd’s werden compacter bij elkaar geplaatst waardoor er meer open ruimte werd gecreëerd voor het fictiegedeelte van de jeugd. De luisterboeken, wii, cd-rom’s en de muziekdvd’s staan nu aan de andere kant van de
cd-collectie.
Bij de jeugd is de leeftijdsaanduiding A,B,C en AD in de catalogus gewijzigd in respectievelijk : geel, rood,
blauw en grijs. De letters werden vervangen door een kleurenstrip op het etiket van de boeken. De etiketten
hebben nu net als bij de volwassenen ook icoontjes om het genre aan te geven. Deze verandering werd
doorgevoerd om het nieuwe standaardsysteem op Vlaams niveau te volgen.
Er wordt gewerkt aan de omzetting van een gedeelte van de oude AVI niveaus naar de nieuwe niveaus.
Nieuwe boeken die voorzien zijn van een AVI-niveau krijgen nu door de uitgever meestal alleen nog een nieuw
AVI-niveau toegewezen. Die nieuwe AVI’s laten toe om de technische leesvaardigheid van kinderen beter te
beoordelen. In de bib staat de omzettingstabel boven op het rek van de AVI-boeken, zodat u het oude en het
nieuwe niveau kunt zien. Binnen de bibliotheekwereld is beslist om standaard de boeken tot en met AVI-E4
van een AVI-code te voorzien. Boven dat niveau werd ervoor gekozen om de boeken alleen nog een label
“gemakkelijk lezen” te geven. Dit wil eigenlijk zeggen dat men er voor kiest om de kinderen eerder te laten
kiezen bij de “gewone” boeken, binnen een bepaalde leeftijdscategorie.
In de publiekscatalogus is nu onder “contact” een contactformulier te vinden. Dit laat toe om een vraag te
stellen aan de bib, een mislukte koppeling te melden of een aankoopsuggestie door te geven.

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

Intergemeentelijke Bibliotheek Hemiksem – Schelle
Heuvelstraat 111 – 117 2620 Hemiksem tel: 03 288 27 40 – bibliotheekbalie@ivebic.be
www.ivebic.be

