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OPENBARE
BIBLIOTHEEK

De Bib.
Brengt
bijeen.

Beter Nederlands leren
of andere talen en culturen
ontdekken, het kan allemaal.

De Openbare Bibliotheek Brugge heeft veel
in huis. Ook wie Nederlands leert, of juist
andere talen en culturen wil ontdekken,
vindt er zijn ding.



Als lid van de bib leen je alles gratis.



Hoeveel kost het om lid te worden?
Voor kinderen en jongeren onder
de 18 jaar is de bib gratis.
Van 18 tot 60 jaar betaal je 5 euro
lidgeld voor een heel jaar.
Ben je 60 jaar of ouder? Dan betaal
je 3,75 euro voor een heel jaar.



Hoe word je lid van de bib?
Breng je elektronische identiteitskaart
mee. Ga ermee naar de balie en vraag
om je in te schrijven.
Heb je geen elektronische
identiteitskaart? Dan krijg je aan de balie
een pas van de bib.





Je kan iets reserveren. Dan
leggen wij het voor jou aan de kant
zodat je het kan komen halen.
Dat kost 1 euro.
Hoeveel kan je lenen?
Hoelang mag je het bijhouden?
Kan je de uitleentermijn
verlengen? Je ontdekt het in de
tabel hieronder.

Materiaalsoorten

Max. aantal

Leentermijn

Verlengen

jeugd

volw.

Boek

10

10

4 weken

maximaal
tot 8 weken

Strip

10

10

4 weken

tot 8 weken

Tijdschrift

10

10

4 weken

tot 8 weken

Cd

10

10

4 weken

tot 8 weken

Informatieve dvd of muziekdvd

10

10

4 weken

tot 8 weken

Speelfilm

10

10

2 weken

niet

Sprinterboek

2

1 week

niet

Sprinterspeelfilm

2

1 week

niet

Taalcursus

2

4 weken

tot 8 weken

Max. aantal per lenerspas

25

Wat kan je in de bib doen?


Je kan gratis internet gebruiken
op de computers van de bib.
Dat kan tot twee uur per dag.
Er is ook gratis wifi.



In de bib kan je ook werken met de
programma’s Word en Excel.

Wat vind je in de bib?








Kranten en tijdschriften
In de hoofdbib zijn er
Nederlandstalige, Franstalige,
Engelse, Duitse, Spaanse en
Italiaanse kranten. Digitaal kan
je zelfs kiezen uit ongeveer 2000
verschillende internationale
kranten of tijdschriften.
In de Wablieft-krant lees je het
nieuws in duidelijk Nederlands.
Taalcursussen en
woordenboeken
Op de eerste verdieping van de
hoofdbib vind je taalcursussen en
woordenboeken. Die helpen je om
Nederlands te leren. Of om een
andere taal te leren.
Informatie
De bib heeft ook boeken, dvd’s
en tijdschriften vol informatie
over allerlei onderwerpen, zoals
geschiedenis, landen, koken,…
Je vindt ze per onderwerp op de
eerste verdieping van de hoofdbib.
Muziek en film
Hou je van muziek of film? Dan
vind je in de hoofdbib zeker wat
je zoekt. Je vindt er cd’s met
klassieke muziek, jazz, pop en
wereldmuziek.

Je kan er ook films en tv-series
lenen, op dvd of blu-ray. De bib
heeft veel films uit andere delen
van de wereld. Maar ook Vlaamse
films en series, met Nederlandse
ondertitels.



Strips
Lees je liever stripverhalen?
We hebben er voor kinderen (in
de jeugdbib) en volwassenen
(beneden).



Voor kinderen en jongeren
Voor baby’s, peuters, kleuters
en oudere kinderen heeft de
bib prentenboeken en verhalen
om voor te lezen, zelfs in
meerdere talen.



Verhalen
In de bib vind je heel wat verhalen:
spannend, romantisch, horror,
humor, enz.
Op de eerste verdieping van
de hoofdbib vind je bij de
taalcursussen ook verhalen in
eenvoudig Nederlands.
De bib heeft ook romans in het
Engels, Frans, Duits, Spaans en
Italiaans.

De bib heeft ook boekjes voor
kinderen die leren lezen.
Leerlingen vinden er info
voor school.
De bib organiseert gratis
activiteiten voor kinderen en
jongeren: de Tussen d’oortjes.
Daarin luisteren de kinderen
eerst naar een verhaal. Daarna
is er tijd om te knutselen.

Hoe vind je iets?
Zoek je een bepaald boek, een bepaalde film of cd? Met de online catalogus
van de bib vind je snel wat je zoekt. Je vindt die catalogus op de computers
in de bib. Maar via www.brugge.be/bibliotheek kan je ook thuis al kijken.

Vragen?
We helpen je graag!
Kom langs in de hoofdbib:
maandag tot vrijdag: 9.30u tot 19u
zaterdag: 9.30u tot 17u
(in juli en augustus tot 13u)
Er zijn ook 13 bibliotheken in de
randgemeentes waar je welkom bent.
Surf naar onze website
www.brugge.be/bibliotheek voor
alle adressen en openingstijden.
Ben je anderstalig, maar je wil
jouw Nederlands oefenen?
Dan zijn de Praattafels iets voor jou.
Vraag naar de folder voor meer info.

De Bib.
Brengt
bijeen.

Kuipersstraat 3
8000 Brugge
t 050 47 24 00
f 050 34 27 05
bibliotheek@brugge.be

www.brugge.be/bibliotheek
openbarebibliotheekbrugge
@bibbrugge
@bibbrugge
bibbrugge
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