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Mijn bibliotheek
Mijn Bibliotheek is dé online toepassing voor het beheer van jouw activiteiten in de bib.
Voorwaarden
Procedure

Voorwaarden
Je moet lid zijn van de Openbare Bibliotheek Brugge om je te kunnen registreren op
Mijn Bibliotheek en gebruik te maken van de online diensten van de bibliotheek.

Procedure
Om gebruik te kunnen maken van Mijn Bibliotheek moet je je eerst eenmalig
registreren. Hoe je dat kan doen, zie je in dit filmpje.
Mijn Bibliotheek maakt het mogelijk om:
jouw uitleenhistoriek te activeren. Zo houdt "Mijn Bibliotheek" voor jou bij wat je
al geleend hebt sinds je de uitleenhistoriek activeerde en kan je in de
toekomst leestips op maat krijgen. Hoe je je uitleenhistoriek activeert, zie je
in dit filmpje.
de uitleentermijn van jouw geleende materialen te verlengen. Hoe je dat kan
doen, zie je in dit filmpje.
materialen te reserveren. Hoe je dat kan doen, zie je in dit filmpje.
jouw lidmaatschappen bij verschillende bibliotheken te koppelen. Zo krijg je
alles wat je in verschillende bibliotheken hebt geleend te zien op 1 plaats. Hoe je
een lidmaatschap bij een andere bibliotheek kan koppelen, zie je in dit filmpje.
de lidmaatschappen van al je gezinsleden te koppelen (als je dat wil). Zo krijg je
alles wat jouw gezin geleend heeft in de bibliotheek te zien op 1 plaats. Hoe je de
lidmaatschappen van al je gezinsleden kan koppelen, zie je in dit filmpje.
de digitale collecties van de bibliotheek te raadplegen. Het gaat om het
krantenarchief van Gopress, de Fundels Prentenboeken en de Dalton films.
een overzicht te krijgen van wat je eventueel nog moet betalen.
lijstjes bij te houden van boeken, cd's, dvd's,... uit de catalogus. Lijstjes van wat
je nog wil lezen of beluisteren, of je top 10 van dat jaar. Meer info vind je hier.
al deze diensten uit te voeren, niet alleen op jouw pc, maar ook op jouw tablet of
smartphone.

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Morgen van 08:30 tot 17:00
Alle openingsuren

