De bib vernieuwt

Welkom

antwerpen.bibliotheek.be
03 22 11 333
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Een nieuw verhaal ...
De Antwerpse bibliotheken zijn the place to be
om te werken, leren, creëren, inspireren en
geïnspireerd te worden. Van jong tot oud,
van Ekeren tot Borgerhout: kom af en doe je ding.
De bib past nu meer dan ooit in jouw verhaal.
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16 bibliotheken
In Antwerpen zijn er 16 bibliotheken, verspreid over
de verschillende districten. Alle bibliotheken
zijn gratis toegankelijk om te werken of te ontspannen.
Wil je ook materiaal ontlenen? Dan heb je een lidkaart nodig.
Daarmee kan je in alle Antwerpse bibliotheken terecht.
1

Bib Permeke
Antwerpen

9

Bib Driehoek
Ekeren

2

Bib Sint-Andries
Antwerpen

10

Bib De Poort
Berchem

3

Bib Brederode
Antwerpen

11

De Vertellerij
Berchem

4

Bib Kielpark
Antwerpen Kiel

12

Bib Bist
Wilrijk

5

Bib Couwelaar
Deurne

13

Bib Hoboken

6

Bib Arena Ook onbemand
Deurne Zuid

14

Bib Bloc 2030
Luchtbal

7

Bib Vrede
Borgerhout

15

Bib Elsschot
Linkeroever

Bib Park
Merksem

16
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Berendrecht
Zandvliet
Lillo

Kinderbib

Ekeren

Ook onbemand

Antwerpen

Linkeroever

Bib Viswater
Berendrecht

Merksem

Deurne
Borgerhout

Berchem

Ook onbemand

In deze bib kan je ook terecht op bepaalde uren wanneer er geen
personeel aanwezig is.

Hoboken
Wilrijk

Scan deze code voor openingsuren en adressen.
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�ieuw

gratis tot 26 jaar

Word lid van de bib
• Een gratis startabonnement waarmee je ter plaatse
materialen kan lezen, bekijken of beluisteren.
• Een basisabonnement waarmee je ook materiaal
kan ontlenen én materiaal kan aanvragen
bij bibliotheken binnen en buiten Antwerpen.
Als je lid bent van de bib kan je ook studie- en
werkplekken reserveren.

TARIEF STARTABONNEMENT
Gratis voor iedereen. Vraag je A-kaart aan in de bib.
TARIEF BASISABONNEMENT
�ieuw

jongeren betalen niets

• tot 26 jaar / kansentarief / op vertoon van lerarenkaart: gratis
• vanaf 26 jaar: 15 euro per jaar
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STAP 1: WORD LID MET JE A-KAART
In de bib kan je een A-kaart verkrijgen. Je kan lid worden van de
Antwerpse bibliotheken in een bib naar keuze. Neem zeker je A-kaart,
je identiteitskaart (of kids-ID) mee.

�ieuw

meer en langer uitlenen

De A-kaart geeft je toegang tot verschillende stadsdiensten, en dus ook
tot de Antwerpse bibliotheken. Daarnaast kan je met de A-kaart sparen
voor kortingen en voordelen. Dat kan onder andere aan de zuilen in de
bibliotheken. Meer info op www.antwerpen.be/akaart.
STAP 2: MAAK ONLINE EEN ACCOUNT AAN OP ‘MIJN BIBLIOTHEEK’
Daar vind je alle info over jouw lidmaatschap.
Je kan er makkelijk je leentermijn verlengen,
materialen reserveren en je uitgeleende materialen bekijken.
Via ‘Mijn Bibliotheek’ krijg je ook een herinnering wanneer je
je materialen bijna moet terugbrengen.
Volg deze stappen om je lidmaatschap aan ‘Mijn Bibliotheek’
te koppelen:
1. Ga naar antwerpen.bibliotheek.be en klik rechts bovenaan
op ‘Aanmelden bij Mijn Bibliotheek’.
2. Vul je e-mailadres in en kies een wachtwoord
3. Vul de naam van de bibliotheek in, namelijk ‘Antwerpen’.
4. Klik op ‘bibliotheek Antwerpen’.
5. Vul de gevraagde gegevens in.
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Materiaal uitlenen
HOE ONTLEEN JE MATERIALEN?
Ga naar een uitleenpunt en scan je A-kaart.
Scan dan de materialen die je wilt ontlenen.

Is je materiaal verloren of beschadigd?
Laat het ons weten, dan zoeken we samen naar een oplossing.
Registreer je e-mailadres zeker op ‘Mijn Bibliotheek’.
Zo krijg je automatisch de nodige herinneringen.
WAAR KAN JE MATERIAAL TERUGBRENGEN?
�ieuw

24/7 boeken terugbrengen

Je kan geleende materialen 24/7 terugbrengen in alle 16 Antwerpse
bibliotheken. Tijdens de openingsuren kan dat in de bibliotheek zelf.
Wanneer de bib gesloten is, gebruik je de ‘inleverbus’. Daarin mag je op
elk tijdstip boeken, cd’s of ander ontleend materiaal steken. Handig!

gereserveerd

Op antwerpen.bibliotheek.be, via onze klantendienst op
03 22 11 333 of in de bib zelf.

HOEVEEL STUKS MAG JE UITLENEN?
�ieuw

tot 20 stuks uitlenen

Iedereen mag tot 20 stuks lenen.
HOELANG MAG JE MATERIALEN HOUDEN?
�ieuw

langere leentermijnen

De leentermijn voor alle materialen bedraagt maar liefst 6 weken.
Je kan dit 1 keer verlengen met 3 weken.
WAT ALS JE MATERIALEN TE LAAT TERUGBRENGT?
�ieuw

HOE KAN JE MATERIALEN RESERVEREN?

Je kan tot 5 titels tegelijkertijd reserveren. Zodra het gereserveerde
materiaal klaar ligt, heb je 7 kalenderdagen de tijd om het af te halen
of te annuleren. Haal je het niet op tijd op? Jammer! Dan vervalt je
reservatie.
Tip
Je kan ook materialen uit een bibliotheek buiten de stad
Antwerpen aanvragen. Voor deze service betaal je wel een extra
administratieve kost. Je kan maximaal 5 materialen aanvragen en
je moet ze binnen 7 kalenderdagen ophalen. Vraag hiervoor hulp
aan een medewerker in jouw bibliotheek.

boetevrij

De Antwerpse bibliotheken werken boetevrij. Wanneer je materiaal
niet op tijd terugbrengt, krijg je van ons een bericht. Als je na
onze herinneringsberichten het materiaal nog steeds niet hebt
teruggebracht, betaal je de aankoopprijs. Zo kunnen we het opnieuw
aankopen voor andere gebruikers.

12

13

Jouw bib, jouw verhaal
ZOEKEN IN DE COLLECTIE
ONLINE: CATALOGUS RAADPLEGEN
1. Ga naar antwerpen.bibliotheek.be.
2. Typ in het zoekveld een zoekterm en kies uit de suggestielijst.
Zelfs als je maar een deel van de auteursnaam of titel kent, helpt de
catalogus je verder.
3. Klik vanuit de resultatenpagina door naar het detailscherm van een
boek of ander werk: je ziet meteen of het al dan niet aanwezig is.
Is de door jou gewenste titel uitgeleend aan een andere klant?
Je kan het werk reserveren met één muisklik (zie p. 11).
BELEEF HET IN DE BIB
Programma
Workshops, vakantiekampen, theatervoorstellingen, taallabs, lezingen,
samenleesgroepen, voorlezen in verschillende talen, scholenwerking en
veel meer! Ontdek het op antwerpen.bibliotheek.be of vraag in de bib
naar het lokale aanbod van je bibliotheek.
Bieblo
Bieblo geeft boekentips aan jeugd van 6 t.e.m. 14 jaar die aansluiten
bij hun leeftijd en interesses. Je vindt Bieblo in de jeugdafdeling van alle
Antwerpse bibs.
Antwerpen Leest
Maak kennis met hét digitaal platform voor alle lezers, voorlezers en
verhalenvertellers van de stad. Op de website van Antwerpen Leest vind
je de beste boekentips voor elk genre, de meest knusse leesplekjes en
een overzicht van literaire activiteiten in Antwerpen.
Wil je graag meebouwen aan de leescommunity van Antwerpen Leest?
Word stadslezer. Meer info op antwerpenleest.be.
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WAT BIEDT DE BIB NOG MEER?
Gebruik van computers
Reserveren is aangeraden: scan de QR-code hieronder,
bezoek ‘Mijn Bibliotheek’, bel 03 22 11 333 of ga naar de bib.
• Max. 3 uur, waarvan het eerste uur gratis is.
• Jongeren tot 26 en mensen met kansentarief krijgen
de volle 3 uur gratis.
• Maak gebruik van toepassingen als Word, Excel, Powerpoint,
Adobe Reader, VLC mediaplayer, …
Studeren
Studieplek reserveren? Scan de QR-code.
Gratis WiFi
In alle bibliotheken maak je met je eigen laptop, tablet of
smartphone gratis gebruik van het netwerk
‘Stad Antwerpen - gratis wifi’.
Scannen (gratis), printen (vanaf 0,15 euro per pagina) en
kopiëren (vanaf 0,15 euro per pagina).
In alle bibliotheken betaal je snel en efficiënt met Bancontact.
Ook als je kopies neemt of meer dan 1 uur gebruikmaakt van
een computer. Raadpleeg én betaal je openstaand
bibliotheeksaldo. Ga hiervoor naar antwerpen.bibliotheek.be
en klik op ‘Aanmelden bij Mijn Bibliotheek’.
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Openingsuren en adressen

Bib Sint-Andries
Sint-Andriesplaats 22 – 2000 Antwerpen

Scan deze QR-code voor de openingsuren van
alle bibliotheken.

Bib Brederode
Brederodestraat 119A – 2018 Antwerpen
Bib Kielpark
Wittestraat 10 – 2020 Antwerpen

EXTRA: SELFSERVICE IN DE ONBEMANDE BIB
�ieuw

Bib Permeke
De Coninckplein – 2060 Antwerpen

self-service

Bib Couwelaar
Te Couwelaarlei 120 – 2100 Deurne

In Bib Arena en Bib Bist kan je voortaan ook na de
sluitingsuren terecht. Binnenkort bieden nog meer
bibliotheken deze selfservice aan. Scan deze QR-code.
Raadpleeg de website of kom langs in de bib om je te
registreren zodat je gebruik kan maken van deze extra
dienst.

Bib Arena Ook onbemand
Arenaplein 62A – 2100 Deurne
Bib Vrede
Moorkensplein 19 – 2140 Borgerhout
Bib Park
Van Heybeeckstraat 28 A – 2170 Merksem

Ben je geregistreerd? Met de A-kaart kan je eenvoudig
binnenstappen.

Bib Driehoek
Driehoekstraat 43 – 2180 Ekeren

�ieuw

24/7 boeken
binnenbrengen

Bib De Poort
Willem Van Laarstraat 15-17 – 2600 Berchem
Bib De Vertellerij Kinderbib
Turkooisstraat 18 – 2600 Berchem
Bib Bist Ook onbemand
Bist 1 – 2610 Wilrijk
Bib Hoboken
Kapelstraat 64 – 2660 Hoboken
Bib Bloc 2030
Columbiastraat 110 – 2030 Antwerpen
Bib Elsschot
Willem Elsschotstraat 5 – 2050 Antwerpen
Bib Viswater
Tongerlostraat 2 – 2040 Berendrecht
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Veelgestelde vragen
WAT ALS ...

�ieuw

geen boetes meer

... je materialen te laat terugbrengt?
Heb je het materiaal na de maximale leentermijn van 9 weken
(6 weken + verlenging van 3 weken) niet terugbracht? Dan betaal je
de aankoopprijs zoals vermeld in het bibliotheeksysteem.
Wil je niets kopen? Kom dan naar de bibliotheek en breng je materialen
alsnog binnen. Lukt het je niet om je materialen terug te brengen?
Laat het ons zeker weten, zo blijft je lidkaart actief.
gereserveerd

... je een gereserveerd item niet meer nodig hebt?

Onze medewerkers houden door jou gereserveerde materialen graag
opzij. Als je het materiaal niet meer nodig hebt, geef dan een seintje.
Zo kan je lidkaart actief blijven. Bij de tweede niet-ophaling zullen we
je lidkaart deactiveren.
... een item kwijt of beschadigd is?
Laat het ons zeker weten. Dan kunnen we samen met jou een oplossing
zoeken. Als dit meermaals gebeurt, vragen we je de aankoopprijs
van het materiaal zoals vermeld in het bibliotheeksysteem te betalen,
zodat we het opnieuw kunnen aankopen.
... je een ander probleem, bezorgdheid of vraag hebt?
Je kan een bibmedewerker aanspreken of de klantendienst of
het stedelijk contactcenter contacteren (zie blz. 19).
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�ieuw

betere openingstijden

Contact
Heb je een vraag of suggestie voor de bibliotheek?
Medewerkers van het stedelijk contactcenter staan voor je klaar.
Je kan ook de e-formulieren gebruiken, die je op de website van de bib
terugvindt.
Het stedelijk contactcenter is bereikbaar:
maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur
• via het telefoonnummer van het stedelijk contactcenter
03 22 11 333
• via mail: bib.klantendienst@antwerpen.be
• per post: Klantendienst bibliotheken - De Centrale p/a Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.
Volg ons op:

antwerpen.bibliotheek.be
03 22 11 333
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