Intergemeentelijke Bibliotheek
IVEBIC Hemiksem - Schelle

Hebt u zin in een avondje film, een boek bij de open haard of wilt u gewoon relaxen met leuke
muziek…? De

bib heeft het voor jou!

NIEUWS:
NIEUWE PUBLIEKSCATALOGUS IN DE BIB!
Trouwe bibliotheekbezoekers hebben het vast al gemerkt: de catalogus van de bib is helemaal
vernieuwd! De nieuwe catalogus oogt niet alleen erg aantrekkelijk, je vindt er in een mum van tijd alles
wat je zoekt. Nieuws uit de bib, films en muziek, persartikelen of groteletterboeken, aankondigingen
voor evenementen of de laatste Aspe, … het is er allemaal!
Een nieuw boek of je favoriete cd zoeken, materialen verlengen of reserveren, het kan (ook) eenvoudig
thuis achter je pc.
Alle bibliotheken, aangesloten op het bibliotheeksysteem van de provincie Antwerpen, zijn onlangs
overgeschakeld naar een nieuwe catalogus-software. Naast de traditionele zoekfunctie biedt deze
catalogus heel wat nieuwe mogelijkheden.








Snel iets zoeken? Gebruik gewoon het zoekveld bovenaan zoals je gewend bent van Google.
Met één klik ontdek je de laatste nieuwe aanwinsten van de bib.
Laat je verleiden door de suggesties, snuffel rond in de berichten en ontdek zo nieuwe boeken
en cd‟s.
Beluister je favoriete muziekfragmenten via Last FM.
In de rubriek “Lokaal nieuws” vind je aankondigingen van activiteiten in de bib.
Materialen die in de eigen bib uitgeleend zijn, zijn misschien wel beschikbaar in andere
bibliotheken. Dit kan je nu meteen in dezelfde catalogus terugvinden door bij een catalogusitem
te klikken op “Toon het bezit in andere bibliotheken”.
Volledige e-books uit de collectie van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
(klassiekers zoals van Streuvels of Multatuli) zijn ook terug te vinden in de catalogus.

Onder het item “Mijn Bibliotheek” kun je jouw uitgeleende werken en reservaties online beheren.
Deze nieuwe catalogus kadert in een pilootproject van de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid
om een overkoepelende catalogus te maken voor alle openbare bibliotheken in Vlaanderen. Het
zoekcomfort en de uniformiteit zullen hierdoor alleszins sterk verbeterd worden. We zijn dan ook trots
dat we deze nieuwe, moderne catalogus kunnen aanbieden.
Benieuwd naar de vele zoekmogelijkheden? Wil je het graag zelf eens uitproberen? Surf dan naar
http://ivebic.bibliotheek.be. Voor meer info kan je terecht in de bib.

De bib leest voor aan kinderen! Voorlezen doet kinderen groeien.
NIEUWE DATA 2011!
SCHRIJF JE NU IN!
Het belang van voorlezen kan nauwelijks overschat worden. Samen in een boekje kijken, plaatjes
aanwijzen, versjes opzeggen, verhaaltjes vertellen,… Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, het
gevoel, de fantasie en de concentratie. Het is dus zeer leerrijk voor kinderen, maar het is ook
„quality time‟ voor ouders en grootouders.
De bibliotheek heeft twee voorleesjuffen. Twee woensdagen per maand om 15u nodigen zij alle
kindjes tussen 3 en 6 jaar uit voor een leuke voorleesnamiddag, gevolgd door een knutselactiviteit
en verrassingssnoepje.
Elk kind is samen met zijn mama/papa of oma/opa welkom om 15u in de bibliotheek.
Kom zelf kennismaken en geniet van een heerlijk kopje koffie terwijl je kind opgaat in een mooi of
spannend verhaal. Omwille van de voorbereidingen die het voorlees- en knutseluurtje vergt, is
inschrijven op voorhand noodzakelijk.
Waar? In de bib.
Wanneer? NIEUWE DATA 2011! Woensdagnamiddagen 12 en 26 januari, 2 en 16 februari, 2 en
16 maart, 6 en 27 april, 11 en 25 mei, 15 en 29 juni, 7 en 21 september, 12 en 26 oktober, 9 en
23 november, 7 en 21 december, telkens om 15u.
Info en inschrijvingen: -Bibliotheek Hemiksem – Schelle, Heuvelstraat 111 – 117, Hemiksem,
03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
-Cultuurdienst Hemiksem – Schelle, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 24,
cultuur@ivebic.be
HET BIBTEAM WENST U EEN FANTASTISCH NIEUWJAAR EN HEEL VEEL LEES- LUISTEREN KIJKPLEZIER VOOR 2011!

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