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1. ALGEMENE INFO

LOCATIES
Hoofdbibliotheek de Bib Leuven
Rijschoolstraat 4/0101 - 3000 Leuven
Afdelingen:
Afdeling Fictie
		
Afdeling Informatieve boeken
		
Afdeling Muziek en Film
		
Afdeling Young Adults
		Afdeling Jeugd
		
Afdeling Kranten en tijdschriften
		Digilab
Filiaal Heverlee
Deelgemeentehuis, Waversebaan 66 - 3001 Heverlee
Filiaal Kessel-Lo
Stadionlaan 4 - 3010 Kessel-Lo
Filiaal Wilsele
Deelgemeentehuis, Aarschotsesteenweg 159 - 3012 Wilsele
Bibliobus
Stadionlaan 4 - 3010 Kessel-Lo
Spelotheek (voor iedereen met ontwikkelingsstoornissen)
Stadionlaan 4 - 3010 Kessel-Lo
Servicepunten in de Leuvense gevangenissen
Leuven Centraal - Geldenaaksevest 64 - 3000 Leuven
Leuvense Hulpgevangenis - Maria Theresiastraat 74 – 3000 Leuven

CONTACT
Tel				
016 22 65 22
Fax				
016 23 40 06
E-mail				bibliotheek@leuven.be
Website en catalogus		
leuven.bibliotheek.be
Facebook en Instagram		
@debibleuven
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PERSONEEL
Het bibliotheekteam bestaat uit 62 personen.
Afdelingshoofd en diensthoofden: A: 2,6 VTE (3 personen)
Deskundigen: B: 10,5 VTE (14 personen)
Administratieve en technische medewerkers / werkplanner: C: 28,6 VTE (33 personen)
Arbeiders logistiek & materiaalverwerking: D: 5,3 VT – E: 3 VTE (10 personen)
Jobstudenten: 2 VTE/maand voor juli-augustus-september
Vrijwilligers: 107
* De aangegeven aantallen staan voor voltijdse equivalenten en komen niet noodzakelijk overeen met
de werkelijke bezetting.

BESTUUR
Sinds 2014 is het beheer van zowel bibliotheek (aangaande publiekswerking) als cultuurcentrum geïntegreerd in één
bestuursorgaan, namelijk de Raad van Bestuur van vzw 30CC, aangevuld met de vaste adviescommissie. De Algemene
Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de politieke fracties, vertegenwoordigers uit het middenveld en
deskundigen uit de cultuur- en bibliotheeksector. De andere domeinen van de exploitatie van de Bib vallen onder de stad
Leuven.

2. WERKING

SITUERING
De Bib Leuven geeft haar bezoekers de kans om zich te laven aan informatie, literatuur en cultuur. Het is een open huis,
een huiskamer in de stad, waar iedereen welkom is. Daartoe biedt de Bib een actuele fysieke en digitale collectie aan
en organiseert ze prikkelende en laagdrempelige activiteiten. De bibliotheek wil, samen met haar partners, bezoekers
inspireren om hun talenten te ontwikkelen en om elkaar te ontmoeten. Zo brengt de Bib mensen samen, stimuleert ze
kennisdeling en creativiteit en zorgt ze voor verbinding.

RENOVATIETRAJECT 2019-2020
2019 was een bijzonder jaar voor de Bib Leuven. Vanaf september startten er in het Tweebronnengebouw grote
renovatiewerken. Ongeveer 4000 m2 vloer werd vervangen, er kwam duurzame LED-verlichting, de muren kregen
een likje verf, het meubilair kreeg een opfrisbeurt en er werden een nieuwe sorteerrobot en nieuwe zelfuitleenbalies
geïnstalleerd. Daarvoor werkten externe leveranciers nauw samen met de stadsdiensten (studiedienst gebouwen, dienst
data-en-facilitair beheer, dienst monumenten, …) en de bibliotheekmedewerker.
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Ondanks het feit dat de hele publieksruimte niet toegankelijk was, bleef de Bib Leuven open in een ‘MiniBib’ in Tweebronnen.
Om de Leuvenaars te informeren en te betrekken bij de werken, werd er een apart communicatietraject uitgewerkt met
drie slogans en drie campagnebeelden die telkens een fase van de werken verbeeldden: ‘de Bib start de werken’, ‘de Bib
werkt door’, ‘de Bib heropent’.
Vanaf begin juni werden de werken aangekondigd met boekenverkopen en een Bibbox-actie. Vanaf eind juli startten de
bibmedewerkers met het inpakken van 120.000 bibmaterialen, de collectie die niet kon opgesteld worden in de MiniBib.
Na een korte sluitingsperiode van 2 weken opende op 2 oktober 2019 in de hal van Tweebronnen de ‘MiniBib’. Ongeveer
één derde van de collectie bleef zo beschikbaar voor de Leuvenaars. De overige bibmaterialen werden opgesteld in de
filialen of werden voor de duur van de werken gestockeerd.
Leners konden tijdelijk gratis cd’s uitlenen. De Bib breidde daarnaast ook haar openingsuren uit met twee extra halve
dagen in de hoofdbib (maandag- en woensdagvoormiddag) en een extra halve dag in het filiaal Kessel-Lo. Het einde van
de werken was voorzien in maart 2020.
Omdat de beschikbare collectie vanaf juli 2019 tot één derde werd gereduceerd en de publieksruimte in de hal van
Tweebronnen heel wat beperkter was, zijn de collectie- en bezoekersstatistieken dus beduidend verschillend ten opzichte
van de vorige jaren.

CIJFERS LENERS, BEZOEKERS EN ONTLENINGEN - NETWERK DE BIB LEUVEN
2017

2018

2019

Totaal aantal leners

27.202

27.297

25.554

Leners in werkgebied (Groot-Leuven)

17.591

17.708

17.460

Leners buiten werkgebied

8.860

8.798

8.094

Niet-individuele leners*

751

791

642

Leners tot en met 18 j.

8.531

8.770

8.408

Leners vanaf 19 j.

17.920

17.726

17.146

* ‘Niet-individuele leners’ zijn leerkrachten, verenigingen en andere instanties die omwille van hun speciale statuut een lenerskaart krijgen die niet valt onder
te brengen bij de gewone lenerskaarten die individueel zijn.

Bezoek hoofdbib in Tweebronnen**

2017

2018

2019

Ingaand

416.618

450.718

511.287 ***

Uitgaand

427.595

456.718

526.591 ***

** Elk bezoek wordt geregistreerd bij het binnenkomen en buitengaan via een van de drie beveiligde poorten (twee op het gelijkvloers en één in de afdeling
Fictie een verdieping hoger). Migratiebewegingen van o.m. personeel en bezoekers via dienstingangen en -uitgangen verklaren het verschil tussen het aantal
in- en uitgaande bezoeken
*** De cijfers van in- en uitgaand bezoek in Tweebronnen geven een vertekend beeld voor 2019. Voor aanvang van de renovatiewerken waren deze cijfers
representatief, maar vanaf oktober zijn deze door de werksituatie in de MiniBib geen juiste weergave van het exacte bezoek. De registratiepoorten stonden
namelijk, door de inrichting van de MiniBib, op meerdere plaatsen opgesteld waardoor sommige bezoekers meerdere keren geregistreerd werden, hoewel
het telkens maar over één bezoek ging.
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AANTAL UITLENINGEN PER FILIAAL
HOOFDBIB

WILSELE

HEVERLEE

BIBLIOBUS

KESSEL-LO

GEVANGENIS

NETWERK DE BIB LEUVEN: DE FILIALEN EN BIBLIOBUS
De Bib Leuven onderhoudt drie laagdrempelige en goed te bereiken
bibliotheken in de deelgemeenten Kessel-Lo, Heverlee en Wilsele. De
bibliobus verzorgt een uitgebreide scholen- en wijkwerking en samen met de
Hulpgevangenis en Leuven Centraal presenteert de Bib een kleine bibliotheek aan
gedetineerden.

66%

Sinds januari 2019 zijn de openingsuren van de filialen uitgebreid. Aansluitend op de schooluren zijn alle filialen op hun
respectievelijke openingsdagen op maandag, dinsdag, donderdag een uur vroeger open, namelijk vanaf 15.30 i.p.v. vanaf
16.30 uur (tot 19u30).
De filialen tijdens de renovatiewerken
Tijdens de renovatiewerken van de Bib Leuven Tweebronnen boden de filialen tijdelijk een aantal subcollecties van de
hoofdbib aan. Zo waren ze toch nog beschikbaar voor de leners. De verdeling was als volgt:
• Wilsele : de auteurstrips volwassenen, de luisterboeken, dvd’s (dubbels) en een selectie groteletterboeken.
• Heverlee: de Spaanstalige romans, de reeksen van de volwassenenstrips, dvd’s en een selectie groteletterboeken.
• Kessel-Lo: de anderstalige boeken voor kinderen jonger dan 12 jaar, de reeksen van de volwassenenstrips en een selectie
groteletterboeken.
• Bibliobus: een selectie van de jeugdstrips.
Een selectie van cd’s ging daarnaast nog naar de Hulpgevangenis en de Centrale gevangenis.
In het najaar werd er een groots Internationaal Buzz Festival georganiseerd om de buurtwerking van de bibliobus in de
kijker te zetten.

COLLECTIE-AANBOD
Fysieke bibliotheek
Gedrukte materialen:
• Romans
• Informatieve boeken
• Strips & Graphic novels
• Poëzie
• Theaterteksten
• Dwarsliggers
• Kranten
• Tijdschriften

Audiovisuele materialen:
• CD’s (populair, jazz, klassiek, …)
• DVD’s (films, series)
• Games
• Luisterboeken
• Hoorcolleges

De hoofdbib en filialen hebben samen 33 kranten- en 371 tijdschriftabonnementen.
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Omvang van de collectie

2017

2018

2019

Totaal bezit

293.694

289.078

294.385

Gedrukte werken

225.295

224.304

229.972

Audiovisuele materialen

68.399

64.774

64.413

2017

2018

2019

Nieuwe aanwinsten

25.011

24.043

23.804

Gedrukte werken

19.993

19.967

19.637

Audiovisuele materialen

5.018

4.076

4.167

2017

2018

2019

Afvoer

13.874

28.703

18.917

Gedrukte werken

10.607

20.998

14.758

Audiovisuele materialen

3.267

7.705

4.159

Gebruik van de collectie

2017

2018

2019

Totaal aantal uitleningen

1.159.470

1.158.198

793.430

Gedrukte werken

947.396

973.217

665.706

Audiovisuele materialen

212.074

184.537

127.724

Budget aankoop

2017

2018

2019

Fysieke collectie

328.500

328.500

319.000

Voorziene budget van de collectie

Digitale bibliotheek
E-boeken
Eind 2016 werden een aantal e-boeken aangekocht
samen met enkele e-readers. In eerste instantie
waren deze bestemd voor gebruik tijdens het project
‘Digitale leesclub’ met kwetsbare jongeren. In juni
2017 is de Bib gestart met een uitgebreide collectie
e-boeken en het uitlenen van de e-boeken op de
e-readers van de Bib.
Ook in 2019 werd dit verdergezet met 656 e-boeken
en 33 e-readers. Met het oog op het verwachte
Vlaams uitleenplatform werd deze collectie minder
sterk uitgebreid. Het uitleenplatform wordt half 2020
verwacht.
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GoPress
Via GoPress Kiosk krijg je digitaal toegang tot alle
Vlaamse kranten, enkele Nederlandse kranten
en een selectie tijdschriften. Het krantenarchief
kan je als lid van de bibliotheek raadplegen via
het GoPress Krantenarchief. Hierin zitten alle
Vlaamse kranten en een selectie aan tijdschriften
en internationale kranten. Je vindt er alle artikels
terug die ouder zijn dan 2 dagen. In 2019 gebruikten
5.198 lezers van thuis uit gebruik van het GoPress
krantenarchief. Met de databank Pressreader heb
je in de bib online toegang tot circa 7000 kranten
en tijdschriften uit 100 landen en in 60 talen. In 2019
werden er 11.415 artikels gelezen via Pressreader.

Fundels
Voor de kinderen zijn er Fundels, digitale
prentenboeken met educatieve spelletjes
bij elk verhaal. Deze kan je raadplegen
in de bib of op afstand via je Mijn
Bibliotheek account. In 2019 werden er zo
507 Fundelboeken geraadpleegd.

Voorziene budget van de digitale collectie

Dalton
De Bib is een van de zes deelnemende bibliotheken in het
Dalton-project van CultuurConnect. Gebruikers kunnen via
Mijn Bibliotheek van thuis uit een divers en kwalitatief aanbod
van speelfilms en documentaires voor kinderen en volwassenen
streamen. Als een van de stichtende bibliotheken van dit
project, is het logisch dat de Bib verder inzet op de ontwikkeling
van de streamingsdienst. In 2019 werden er 1.686 films gestart
via Dalton door de leden van de Bib.

Budget aankoop

2017

2018

2019

Digitale collectie

35.000

30.000

30.000

DIENSTEN
Digilab
Het Digilab is een digipunt in de Bib Leuven Tweebronnen; het is een aparte internetruimte waar tien pc’s ter beschikking
staan. Bezoekers kunnen er gratis een uur lang surfen, e-mailen, een cv opmaken, enz. Alternatieven zijn de vier internetpc’s
in de afdeling Fictie waar volwassenen voor 15 minuten terechtkunnen en de vier internetpc’s in de Kinderafdeling waar
kinderen iets kunnen opzoeken of een spelletje spelen. In filialen is er ook een internetpc voor bezoekers beschikbaar.

WiFi
Zowel in de hoofdbib als in de filialen kunnen alle bezoekers gebruik maken van gratis WiFi.

E-loket
In het Digilab worden enkele keren per jaar infosessies gegeven over hoe je online je stadszaken kan regelen.

Online catalogus, Mijn Bibliotheek, EBS
In de Bib zelf kan de catalogus geraadpleegd worden via de cataloguspc’s. Ook van thuis uit kan de catalogus geraadpleegd
worden via de website van de Bib.
Sinds november 2018 steekt de website van de bibliotheek in een nieuw kleedje. De website maakt nu deel uit van het
project Bibliotheekwebsites op Vlaams niveau via Cultuurconnect. Alle Vlaamse bibliotheken zullen hier tegen 2020 op
overschakelen. De catalogus en Mijn Bibliotheek, die vroeger allebei een eigen url hadden, maken nu deel uit van de
website zelf. Het opzoeken in de online catalogus werd daardoor gemakkelijker, maar ook online reserveren en verlengen
werd daardoor gebruiksvriendelijker.
Eind 2016 werd de aanzet gedaan door Cultuurconnect voor de uitbouw van een Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS).
Alle bibliotheken zullen, wanneer dit afgerond is, met hetzelfde bibliotheeksysteem werken: Wise. De overzet van de
bibliotheken op dit systeem verloopt in fasen en wordt waarschijnlijk afgerond eind 2021.

Spelotheek
De spelotheek is er voor iedereen die omwille van een bijzondere zorgnood – een ontwikkelingsprobleem,
langdurige ziekte of beperking- behoefte heeft aan extra spelondersteuning. De drempel is
laag: ook met leerstoornissen kan je bij de spelotheek terecht. Begeleiders van hogergenoemde
doelgroepen zijn eveneens welkom. Leerkrachten uit het pedagogisch onderwijs krijgen
regelmatig informatie over het gebruik en belang van spelmateriaal voor het aanleren
van bepaalde vaardigheden. Nieuwe leden komen voor hun eerste bezoek vaak met hun
thuisbegeleider. Sinds oktober 2019 is er een halftijdse projectmedewerker spelotheek
aangeworven, in nauw overleg en met financiële middelen van het Huis van het Kind
Leuven, ter ondersteuning van de huidige werking van de Leuvense spelotheek, alsook
om de mogelijkheden voor een bredere spelotheekwerking te onderzoeken.
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23 vrijwilligers zorgen in nauw overleg met de projectmedewerker spelotheek en de verantwoordelijke buurt- en
doelgroepgerichte werking uit de bibliotheek voor de dienstverlening. In 2019 werden er 5575 stukken uitgeleend aan 168
actieve leden, goed voor 1134 bezoeken, verspreid over 62 openingsmomenten. Gemiddeld komen er 18 leden op bezoek
in de spelotheek per openingsmoment, vaak begeleid door een ouder en broers/zussen. Een actief lid bracht vorig jaar
gemiddeld 6,6 bezoeken aan de spelotheek.
De bezoekers bestaan uit zowel professionals, werkzaam in organisaties of privépraktijken, als particuliere bezoekers.
Deze professionals beslaan een derde van het aantal bezoekers, en vormen belangrijke tussenfiguren in het bereik van
de doelgroep.

Servicepunt in de gevangenissen van Leuven
De samenwerking tussen de Bib en de twee Leuvense
gevangenisbibliotheken wordt financieel ondersteund
door de Vlaamse Overheid via een convenant tussen
gemeente, provincie, bibliotheek en gevangenisdirecties.
De subsidiëring bedraagt 45.000 euro per jaar en heeft een
looptijd tot 2020. In de gevangenissen zorgen penitentiair
beambten en/of gedetineerden voor de publiekswerking, de
aankoop en het beheer van de collectie. Ze worden hierbij
geadviseerd door de Bib en ontvangen een gezamenlijk
collectiebudget van 8.500 euro. Daarnaast bezorgt de
© Stefaan Temmermans / De Rode Antraciet
Bib wekelijks de gereserveerde materialen (ongeveer 200
materialen voor de twee gevangenissen), maandelijks wisselcollecties met films (50 dvd’s per gevangenis), muziek (enkel
voor de centrale gevangenis) en regelmatig themacollecties op aanvraag.
Centrale gevangenis
In de Centrale gevangenis werd de vrijwilligerswerking in 2019 verdergezet om de gedetineerde-bibliothecaris tijdens de
uitleenmomenten te ondersteunen. Het wederzijdse contact geeft een extra stimulans aan het bibbezoek en zorgt voor
een verrijkende ervaring voor beide partijen. In 2019 bezorgde de Bib twee keer per week materialen aan de Centrale
gevangenis, net zoals ze dat doet voor de Hulpgevangenis.
De Bib Leuven is lid van de werkgroep Cultuur. Zo vergemakkelijkt ze de contacten tussen andere Leuvense culturele
actoren en de gevangenis en zorgt ze mee voor een ruim en verscheiden cultuuraanbod binnen de muren. De praktische
uitwerking werd in handen genomen door vzw De Rode Antraciet. De bibliotheek van de Centrale gevangenis telt ongeveer
300 leden.
Hulpgevangenis
De bibliotheek van de Hulpgevangenis telt ongeveer 180 gedetineerden en 15 personeelsleden in haar ledenbestand. Er
werken 4 vrijwilligers samen met de bibliothecaris, elke vrijwilliger op zijn of haar vaste uitleensessie.
De Bib neemt actief deel aan de Overleggroep van Gevangenisbibliothecarissen. Zij zetelt in de Algemene Vergadering
van vzw De Rode Antraciet om het cultuuraanbod in de gevangenissen op te volgen.

De Bib verzorgt ook een Bib aan Huis-service in
Groot-Leuven. Al wie niet op eigen kracht in
de Bib geraakt, kan hierop beroep doen.
Ook mensen die tijdelijk immobiel zijn, door
bijvoorbeeld een operatie of een gebroken
been, kunnen hiervan gebruik maken. Een
vrijwilliger brengt dan maandelijks boeken,
cd’s, dvd’s, … aan huis.
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Reservaties
Werken die uitgeleend zijn of niet (meteen) beschikbaar voor de lener in de hoofdbibliotheek of in een van de filialen,
kunnen vanuit elke vestiging van het netwerk tegen een kleine kost van 0.90 euro gereserveerd worden en afgehaald.
Reservaties op de Bibliobus zijn gratis.
De daling van het cijfer is te wijten aan het feit dat er een groot deel van het jaar geen reservaties gedaan werden vanuit
de gevangenissen omwille van internetproblemen. Daarnaast was ook vanaf het najaar de aangeboden collectie in de
MiniBib veel kleiner.

Aantal reservaties*

2017

2018

2019

40.336

41.636

32.614

* De cijfers hebben betrekking op de reservaties die via Mijn Bibliotheek geplaatst werden.

Interbibliothecair leenverkeer
Werken die niet (meer) tot de collectie van de Bib Leuven behoren, kunnen vanuit Vlaamse openbare bibliotheken en
een aantal andere instellingen worden opgevraagd. Dit interbibliothecair leenverkeer verloopt ook omgekeerd. Andere
instellingen putten uit de collectie van de Bib Leuven om hun klanten aan een materiaal te helpen dat ze in de eigen
organisatie niet vinden. Sinds november 2018 kunnen de gebruikers ook een IBL-aanvraag doen via de website van de Bib.

IBL

2017

2018

2019

Aangevraagde materialen

1.115

1.160

1.105

Gehonoreerde aanvragen

1.040

1.031

993

Ontvangen aanvragen

1.945

2.012

1.396

Geleverde aanvragen

1.151

1.300

836

ACTIVITEITEN
HB

de Bib Leuven Tweebronnen

In de hoofdbib waren er in totaal maar liefst 1.076 activiteiten in 2019.
Themastands

75

Tentoonstellingen

9

Taalstimulerende activiteiten

19

Bibliotheekintroducties en -instructies

39

Leesclubs en -kringen

62

Voorlees- en vertelsessies

6

Publiekswervende activiteiten

12

Theatervoorstellingen/poppenkast/Kamishibai

23

Informatiesessies/lezingen

21

Klasbezoeken

5

Infosessies / lezingen

14

Tentoonstellingen

9

TOTAAL: 1.076

11

Filialen
WI

de Bib Leuven Wilsele

Femma Wilsele-Putkapel en de buurtbewonersorganisatie Witte Wijk maken op regelmatige basis voor
vergaderingen en activiteiten gebruik van de leeszaal
van de bibliotheek. De klassen van de Freinetschool
De Krullevaar’t (lagere school) brengen tweewekelijks of maandelijks een bezoek aan het filiaal. In 2019
kwam het derde leerjaar van Hertog Karel voor de eerste keer langs voor een bibliotheekintroductiebezoek.
In Wilsele gingen er in 2019 141 activiteiten door.

Clubs en kringen

6

Themastands

16

Voorlees- en vertelsessies

9

Publiekswervende activiteiten

3

Taalstimulerende activiteit

2

Bibliotheekintroducties en -instructies

1

Workshops/cursussen ICT en digitale media

1

Filmvoorstelling

1

Klasbezoeken

102

TOTAAL: 141
HE

de Bib Leuven Heverlee

Het filiaal van Heverlee heeft een erg grote scholenwerking,
27 verschillende klassen komen langs in de bibliotheek. In
Heverlee gingen er in 2019 269 activiteiten door.

Clubs en kringen

1

Informatiesessies/Lezingen

1

Themastands

11

Voorlees- en vertelsessies

2

Bibliotheekintroducties en -instructies

5

Publiekswervende activiteiten

2

Klasbezoeken

247

TOTAAL: 269
KL

de Bib Leuven Kessel-Lo

Maandelijks vertrekt een wisselcollectie van grote
letterboeken, dvd’s en klassiekers naar het lokale
dienstencentrum. De Davidsfonds-leesgroep komt tijdens
de maanden september tot juni samen in de lokalen
van het filiaal. Wigwam, een organisatie uit Kessel-Lo,
organiseert inclusieve kinderopvang, spel en ontmoeting
en preventieve gezinsondersteuning voor kwetsbare en/
of kansarme gezinnen. Gezinnen die weinig vertrouwd
zijn met een bibliotheek brengen een bezoek aan het
filiaal, maken kennis met boeken en de mogelijkheid
deze uit te lenen.
In Kessel-Lo gingen er in 2019 135 activiteiten door.

BB

Themastands

15

Voorlees- en vertelsessies

10

Taalstimulerende activiteiten

6

Clubs en kringen

7

Bibliotheekintroducties en -instructies

13

Klasbezoeken

81

Publiekswervende activiteiten

3

de Bib Leuven Bibliobus

De bibliobus heeft de meest uitgebreide scholenwerking en bereikt vooral
kinderen in de wijken, waardoor het aanbod sterk op kinderen is gericht.
Aan negen verschillende halteplaatsen brengt de bibliobus voor kinderen
en volwassenen een wisselende collectie van boeken, strips, cd’s, dvd’s
en tijdschriften mee. Voor volwassenen is er een keuze van populaire en
veelgevraagde romans en een kleine selectie van tijdschriften. Online kan
uit het gehele aanbod van het Leuvense netwerk gereserveerd worden.
De bibliobus neemt ook deel aan activiteiten als het startmoment van
Alfapret, de Voorleesweek (met voorleessessies voor de wijkbezoeken en de
scholenwerking) en de Jeugdboekenmaand.
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TOTAAL: 135

In 2019 waren er enkele speciale bibliobus-activiteiten.
Naast de renovatiewerken stond het jaar voor de Bib ook
in het teken van de bus die dertig kaarsjes uitblies. Tijdens
het Buzz Festival op 10 oktober werd dit ook uitgebreid
gevierd. Eveneens was er de Vraag van de maand-actie
waaraan meer dan 200 kinderen hebben meegedaan. En
werd er door het buspersoneel ook voorgelezen tijdens
de wijkwerking. In de zomer werd het graspleintje voor
de bus een heuse zomerbar waar de bezoekers even
konden rusten en waren er zomerboekjes met spelletjes
en raadsels voor de jongsten.

Themastands

4

Publiekswervende activiteiten

18

Taalstimulerende activiteiten

2

Bibliotheekintroductie en -instructies

2

Klasbezoeken

304

Voorlees- en vertelsessies

3

TOTAAL: 364

Enkele hoogtepunten
Vanzelfsprekend stond het hele renovatietraject met de Bibboxactie, inrichting van de MiniBib en het Buzz Festival
centraal in 2019.
Renovatietraject en communicatie

TIJDPAD RENOVATIEWERKEN DE BIB LEUVEN TWEEBRONNEN
2019

2020

De Bib start de werken
jun

jul

aug

sep

• inpakken / stockeren
• selectie materialen
• aanbestedingen
• Bibboxactie
• boekenverkoop 22-29/06
• voorbereidende werken

De Bib
heropent

De Bib werkt door
okt

nov

dec

jan

feb

maa

• verhuis
• inrichting Bib

• Buzz Festival
• inleverrobot
• selfcheckbalies

• vloerwerken fase 1
• verlichting, elektriciteit

• verhuis
• inrichting Minibib
• 16-30/09: sluiting

apr

• vloerwerken fase 2
• verlichting, elektriciteit

Hoewel de eigenlijke renovatie pas eind september startte, begonnen de voorbereidingen al begin 2019. Van januari tot
juni 2019 zuiverden de bibmedewerkers de bestaande collectie uit. Verouderde of versleten materialen werden afgevoerd.
In januari en juni organiseerde de Bib een boekenverkoop met koopjes van 1 euro per stuk. Geïnteresseerden konden een
week lang hun hart komen ophalen in de foyer van Tweebronnen. Dat deden ze massaal: meer dan 6.200 afgevoerde
materialen veranderden van eigenaar.
De Bib wilde ook de leners betrekken bij het renovatietraject. In april onderzocht ze de piste van een boekenkoffer (de
latere Bibbox) met een enquête. De Bib peilde zo naar de belangstelling bij de leners voor een tijdelijke adoptie van een
stukje collectie. Het enthousiasme bleek groot. In juni startte dan de Bibbox-actie op. Leners konden zich kandidaat stellen
om een thematische boekenbox te adopteren en thuis te bewaren tot de heropening van de vernieuwde bib. Voorbeelden
van thema’s waren de 4-uur-boeken, Historische romans en de Zenbox. De actie was een groot succes. Ongeveer 140
bibboxen vonden een tijdelijke eigenaar.
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De Bib start de werken
Deel één van de communicatiecampagne De Bib
start de werken ging in juni van start. Het doel was
om de werken aan te kondigen, met een korte
tijdelijke verhuisperiode en de komst van de MiniBib.
Raamstickers op het binnenplein, werflint op de
afdelingen en posters verspreidden de boodschap
doorheen het gebouw. Dankzij de Bibbox, vormgegeven
als een werkkoffer, werden de leners betrokken bij het
verhuis- en stockeringsproces.
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Van 22 juli tot eind augustus pakten de bibmedewerkers
de te stockeren materialen in. Dit kwam neer op zo’n
2000 werken per week per persoon. De aannemers
startten met de voorbereidingen. Vanaf augustus
konden leners hun materialen niet meer verlengen.
De laatste boeken werden weggevoerd, verhuisd naar
de filialen en gestockeerd op 15 september. In de tweede
helft van september sloot de Bib Leuven Tweebronnen
even om de inkomhal van Tweebronnen om te toveren
tot een tijdelijke MiniBib.

De Bib werkt door
Op 2 oktober werd de MiniBib feestelijk geopend. En
als klap op de vuurpijl vierden de bibliotheek en de
Leuvenaars op 12 oktober de jarige bibliobus tijdens het
grote internationale Buzz Festival in het hartje van de
stad, op het Ladeuzeplein (zie Enkele hoogtepunten).

Met de slogan De Bib werkt door benadrukte de Bib
dat ze, ondanks de sluiting van de publieksruimte, toch
open bleef (MiniBib en filialen). Grote traphalstickers
en een banner op de voorgevel in de Diestsestraat
droegen die boodschap ook uit. Geïnteresseerden
konden in een reuzegroot boek in de hal het verhaal
van de werken volgen. Parallel verschenen er ook
werfupdates op een aparte blog op de bibwebsite.
Online werd #debibwerktdoor gelanceerd om alle
berichten te bundelen.
De derde en laatste fase van de campagne, De Bib
heropent, ving aan in maart 2020.

Kinderen en families
De Bib organiseerde in 2019 heel wat activiteiten voor kinderen en families. Gekende projecten als de voorleessessies van
Alfapret, Inktvis (het festival van de Jeugdboekenmaand) en de boekenverkopen brachten telkens veel volk op de been.
Hieronder enkele uitschieters.

Buzz Festival
De eerste editie van het internationaal bibliobussenfestival Buzz Festival
vond plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober 2019. Het werd een
laagdrempelig literair festival dat de nieuwsgierigheid van het publiek
naar literatuur wist te prikkelen door het hart van de stad in te palmen met
een 10 tot 15-tal bibliobussen uit België en Nederland. Daarrond werden
de nodige activiteiten voorzien, zoals voorleessessies, een workshop met
Leo Timmers, circusactiviteiten in boekenthema, een zeepkistenrace en
als hoogtepunt een grote taart, het verjaardagslied en -gedicht voor de
jarige bibliobussen. Het publiek programma op vrijdag 11 oktober 2019
werd uitgewerkt door ZB/ Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en vond
plaats in Middelburg. Op zaterdag 12 oktober ging de tweede dag van
het festival door op het Ladeuzeplein van Leuven. Op beide dagen was
er niet alleen een publiek luik voorzien. Er werd ook een professioneel luik
opgezet in beide steden voor bibliothecarissen, beleidsmedewerkers en
bibliotheekmedewerkers en -chauffeurs uit België, Nederland maar ook
Frankrijk, Duitsland, ... Kennisdeling en uitwisseling van expertise over de
bibliobussenwerking, net als innovatie die erbij hoort, stond hier voorop. Voor het professionele luik op zaterdag schreven
zich een honderdtal deelnemers in. Het publieke gedeelte in de namiddag was goed voor meer dan duizend bezoekers op
het Ladeuzeplein. Voor één keer reed de bus eens niet naar de lezers toe, maar kwamen de lezers hun bus verkennen en
bewonderen. Een warm moment dat mensen van alle leeftijden en achtergronden verenigde.

Bibliot

HB HE KL WI BB

Jaarlijks organiseert de Bib
een leesbevorderingsproject
onder de naam De Top Tien van
Bibliot. Kinderen van de 2de en
3de graad lager onderwijs kiezen
samen uit de kinderboekenproductie van het voorbije
jaar hun favoriete top tien. Door de toegenomen vraag
van klassen uit de 2de graad, werd het Bibliotfeest in
2019 gespreid over 2 dagen in de Minnepoort. In totaal
kwamen 28 klassen van de 2de graad en 17 klassen van
de 3de graad naar het feest. Deze 845 kinderen hebben
samen 6138 boeken gelezen!

Rode Hond

HB

Dit is een cultureel gezinsfestival. Het wordt
tijdens de herfstvakantie georganiseerd
door de Bib, 30CC, Cinema Zed, Mooss,
Artforum en talloze Leuvens partners.
In 2019 vond Rode Hond door de
verbouwing en de MiniBib plaats op
locatie in Leuvense boekhandels, de Kleine Johannes,
Barboek, Boekarest en De Standaard Boekhandel
Diestsestraat en ook in de buurtwerking De Kettekeet.
Daarnaast vonden er tijdens Rode Hond dagelijks
voorleessessies plaats van Alfapret in de hoofdbib. In
de boekhandels kwamen 427 kinderen met hun ouders
kijken naar de vertellingen van verschillende auteurs en
illustratoren, in De Kettekeet hebben zo’n 70 kinderen
mee geknutseld aan het BAM-labo en zo’n 60 kinderen
kwamen meegenieten van de voorleessessies in de
hoofdbib.
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Pop-upbib

Boomhuttenfeest

HB

In samenwerking met Lannoo mocht de Bib Leuven
Andy Griffith ontvangen, de Australische schrijver van
de populaire reeks De waanzinnige boomhut. Dit feest
was meteen de start van onze jeugdboekenmaand
op 1 maart. 200 kinderen kregen de kans om Andy te
ontmoeten, konden workshops doen rond zijn boeken
en kregen een lekker boomhuttencakeje aangeboden.

In de zomer van 2019 was de Pop-upbib elke woensdag
van de maand juli aanwezig aan Hal 5. De nabijgelegen
buurtwerking van Casablanca kwam iedere week
met een groep kinderen om te lezen, te tekenen en te
knutselen. De zomer van 2019 was ook ongekend warm,
waardoor de opkomst niet altijd even groot was, maar
dat gaf een goede gelegenheid om te experimenteren
met het concept. Op het eind van het jaar was de
Pop-upbib ook present op de winterspeeltuin met
materialen voor jong en oud (strips, prentenboeken,
kranten…). De Pop-upbib blijft een goede, flexibele,
fijne en goedkope manier om als
bibliotheek naar de gebruiker toe
te gaan.

Young Adults

MUZEtte

HB

Een vaste waarde binnen de jongerenwerking was en
is nog steeds MUZEtte, een kunsteducatief festival voor
leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs, dat
kadert in een tweejarig cultuurtraject ‘Muze + MUZEtte’.
Voor MUZEtte werkt de Bib heel nauw samen met 30CC,
Artforum, Museum M en UC Leuven-Limburg. Het traject
bestaat enerzijds uit het begeleiden van de studenten
van de lerarenopleiding om een mooi parcours voor de
leerlingen uit te zetten in de Bib. Anderzijds ontvangt
de Bib gedurende dit tweedaagse festival ieder jaar
een 600-tal jongeren, die de Bib leerden kennen op een
verfrissende en enthousiasmerende manier. Een mooie
introductie en overgang van kind naar jongvolwassene
in de bibliotheek.
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Digitale leesclubs
In het schooljaar 2018 – 2019 organiseerde de Bib Leuven
in samenwerking met Link in de Kabel vzw en met de
steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren opnieuw
een editie van de Digitale Leesclub. Deze keer werd
het project voor enkele OKAN-klassen georganiseerd.
Zo namen ongeveer 70 anderstalige jongeren van
middenschool Ter Beuke en het Heilig Hartinstituut
in Kessel-Lo deel. De sessies gingen door tijdens de
schooluren in de Bib Leuven Kessel-Lo. Van maart
tot mei kwamen er tweewekelijks telkens 3 groepen
jongeren samen teksten te lezen en te verwerken via
een digitale activiteit. Een vijftal vrijwilligers zorgde voor
de begeleiding. Hiervoor kregen ze een opleiding over
‘samenlezen’ en OKAN. Van elke bijeenkomst werd ook
een vlog gemaakt. Tijdens het slotmoment in mei sloten
alle jongeren, leerkrachten en familieleden het project
feestelijk af.

Volwassenen

Bab(b)el

HB

De taal spreken van het land waarin je woont, opent deuren. Met meer dan 150 nationaliteiten (expats, studenten,
wetenschappers, mensen die hier werk of de liefde vonden, …) is er in Leuven een grote behoefte om een nieuwe of andere
taal te leren. Daarom werd in 2016 het project Ba(b)bel gelanceerd, in samenwerking met de afdeling diversiteit en
gelijke kansen van de Stad Leuven. De vernieuwde formule waarbij maandelijks Nederlandse, Franse, Engelse, Spaanse
en Italiaanse conversatietafels aangeboden worden, bleek al snel een succes. De Bab(b)elaars kwamen 7 keren samen
in 2019. In totaal waren er 518 deelnemers. Door de renovatie van de bib is Bab(b)el uitgeweken naar het International
House. Na een aarzelende start vonden de deelnemers de weg naar hun vaste maandelijkse afspraak.

Leesclubs
In 2019 organiseerde de Bib verschillende leesclubs voor
volwassenen. De Samen Leesclub van het CBO 20182019 rondde begin 2019 haar reeks af. Acht deelnemers
kwamen nog driemaal samen in de leeshoek van de Bib
Leuven Tweebronnen. In het najaar startte een nieuwe
groep in Sint-Maartensdal.
De leesclub NT2 niveau 2.1 was er elke derde donderdag
van de maand. Een tiental anderstalige deelnemers,
van alle continenten, ontdekte de Nederlandstalige
literatuur onder begeleiding van een vrijwilliger.

De Schrijfwijzen

HB

Op vrijdag 6 december 2019 was er Het Groot Dictee
Heruitgevonden, dit jaar herdoopt tot De Schrijfwijzen.
Wegens de renovatiewerken in Tweebronnen werd er
uitgeweken naar Het Radiohuis. In 2019 had Creatief
Schrijven vzw de coördinatie en basisorganisatie
in handen. In meer dan 100 Vlaamse en Brusselse
bibliotheken tegelijk werd het dictee gespeeld. Lennaert
Maes verzorgde in Leuven de presentatie én het
voorlezen. Er namen 50 mensen deel (volzet).

Tussen de soep en de feiten

HB

Ook in 2019 kon het publiek komen luisteren naar
de actualiteitslezingen Tussen de Soep en de Feiten.
De sprekers en onderwerpen waren zeer divers. De
lezingen werden gestreamd om live of nadien te
bekijken. Deze pluralistische lezingenreeks is een
samenwerkingsverband met verschillende partners:
de Bib Leuven, 30CC, Davidsfonds Academie, KUL
Wetenschapscommunicatie, UPVvzw, Vormingplus
Oost-Brabant, Masereelfonds, Lannoo Campus,
Dienst diversiteit en gelijke kansen van de stad
Leuven, Internationaal Comité vzw, de Mens.nu en
Radio 2. De soep werd gemaakt door Den Travak,
het tewerkstellingsproject van vzw Hejmen. Vanaf
het najaar was het Radiohuis, omwille van de
renovatiewerken in de Bib, de nieuwe locatie. In het
najaar zorgde Vormingplus Oost-Brabant voor Peper
en zout, een moment waarbij het publiek samen met
een moderator verder kon discussiëren.
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Leuven Leest

HB HE KL WI BB

Leuven Leest is een netwerk dat virtuele en fysieke ontmoeting rond lezen
mogelijk wil maken voor alle spelers in het literaire veld. Dat gebeurt enerzijds
via een online platform, maar daarnaast wordt er actief ingezet op fysieke
ontmoeting. De Bib Leuven en 30CC ondersteunen dit netwerk.
In 2019 was er elke twee maanden een overleg met alle Leuvense boekhandels.
Op die manier werden zij meer betrokken bij de organisatie van Boek Lokal,
het jaarlijkse boekenfeest van Leuven Leest.
Leuven Leest stuurt ook een tweewekelijkse nieuwsbrief naar zo’n 800
abonnees. Die bevat leestips, redactionele bijdragen van de vrijwillige ambassadeurs en events. Naast de vaste
Boekenkamers (tussen de 15 en 50 deelnemers) organiseerde Leuven Leest ook tweemaal een Uitgelezen-avond (100
deelnemers), een avond met Kristien Hemmerechts en de Leuvense tweelingsbroers Hein en Toon Vanden Bempt
(telkens 150 deelnemers) en het jaarlijkse Boek Lokal (500 bezoekers), dit jaar in Museum M. Op 5 september was er de
boekvoorstelling van Jonathan Safran Foer voor een bomvolle aula Pieter De Somer. Tot slot trok Leuven Leest in oktober
naar de internationale bootcamp ‘Of, by, for all’ van Nina Simon in Den Haag waar het een actieplan voor 2020-2021
uitwerkte.

Thematafels

HB HE KL WI

Naast alle activiteiten, presenteerde de Bib Leuven ook een aantal
opmerkelijke themastands in 2019.
Hoogtepunten waren de expo over 100 jaar Bauhaus en Henry van de Velde
(met rondleidingen), een presentatie van bijzondere robinsonades naar
aanleiding van de 300ste verjaardag van Robinson Crusoe (i.s.m. de KU
Leuven), een romanselectie rond euthanasie n.a.v. overlijden van Marieke
Vervoort, het Rariteitenkabinet en de Tiroolse Zomer in de bergen- expo.

Nieuw in 2019

Nieuwe leesclubs
In 2019 startten enkele nieuwe leesclubs
voor volwassenen op. Vrijwilligers van
het Centrum van Geestelijke Gezondheid
begeleidden elke week op dinsdag een
Samen Leesgroep volgens de principes van
het Lezerscollectief. Na de zomer namen zij
tijdelijk hun intrek op de Koorzolder van de
Romaanse Poort.
In Buurtwerking ’t Lampeke startte de leesclub
Samen Lezen voor iedereen om na drie
sessies verder in de Bib Leuven Tweebronnen
samen te komen. Een tiental deelnemers
kwamen op maandagvoormiddag genieten
van teksten, van gedachten te wisselen. Na
de literatuur was er soep. Samen Lezen voor
iedereen is een samenwerking met De Dagen.
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Boekstartdag en
Boekstart-project

Op 18 mei vond de eerste editie plaats van de Boekstartdag. De
Bib Leuven en PIEP organiseerden deze dag voor de allerjongste
doelgroep: baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar. De doelstelling was het
project Boekstart in de kijker te zetten en jonge gezinnen in contact
te brengen met cultuur en lectuur. Met een Tik-Tak live voorstelling,
de peutervoorstelling Kukelu, de persvoorstelling van het nieuwe
prentenboek Knuffel is zoek van Kim Crabeels, voorleessessies van
Inge Umans en nog verschillende worskhops voor baby’s en peuters
met hun ouders was dit een zeer gevulde dag.
In 2019 zijn er via Boekstart zo’n 500-tal peuterzakjes uitgedeeld
aan jonge gezinnen. In zo’n peuterzakje zitten 2 gratis peuterboekjes.
Het babypakket wordt uitgedeeld bij de eerste consultatie in het
consultatiebureau van Kind en Gezin. Dit pakket wordt gesubsidieerd
door de Vlaamse gemeenschap. Het peuterpakket wordt betaald
door de stad Leuven. De bon om dit pakketje in de bib op te halen
krijgen de gezinnen ook via het consultatiebureau van Kind en Gezin.

Wedstrijd: Schrijf een puntdicht

HB

In de aanloop naar en in het kader van de
Poëzieweek 2020 zette de Bib Leuven een
schrijfwedstrijd op poten. Een puntdicht
is een kort humoristisch gedicht, dat zijn
effect meestal moet hebben van een leuk
spel met de verschillende betekenissen die
een woord of uitdrukking kan hebben, of van
een komische wending naar het einde toe.
De bib ontving 65 puntdichten en selecteerde
met een jury van bibmedewerkers 3 winnaars en 3
runners-up. De winnende gedichten waren van een
uitstekend niveau.

Een non bekende aan de kardinaal:
Ik heb onlangs op Tinder gekeken
Ik flirtte met een geestelijke, digitaal,
En kroop die nacht onder de deken.
Leen Lefever, winnaar

COMMUNICATIE
De Bib Leuven heeft een eigen website, Facebookpagina, Instagrampagina en een nieuwsbrief.
Op Facebook had de Bib op 31 december 2019 4.658 mensen die de pagina leuk vonden. Op 1 januari 2019 waren
dat er 4.345. In de loop van het jaar kwamen er dus 313 bij. Op Instagram had de Bib op 31 december 2019 1403
volgers. Dat zijn er 247 meer dan in januari 2019.
De website van de Bib werd vernieuwd in 2018, op Vlaams niveau werd hierbij het voortouw genomen door
CultuurConnect. De nieuwsbrief wordt sinds 2017 maandelijks verzonden. In december 2019 bestond de verzendlijst
uit 2616 adressen, dat zijn er 214 meer dan in het begin van 2019. Gemiddeld werd de nieuwsbrief door 53,05%
van de bestemmeling geopend, waarbij gemiddeld 9,3% minstens één link aanklikte.
In het najaar van 2019 experimenteerde de Bib met een eigen podcast. In Buiten het boekje namen hosts Jeremy
en Victor je op sleeptouw door de wondere wereld van de literatuur en de Bib. Ze focusten op plaatselijke verhalen
en richtten hun blik op de mensen in en rond de Bib: van auteurs, kunstenaars en bibpersoneel tot lezers en
toevallige bezoekers. Er werden vier afleveringen gemaakt die samen 905 keer beluisterd werden via het platform
Soundcloud.
Ook in fysieke vorm communiceerde de Bib haar werking. Er werden verschillende f lyers en posters verspreid,
zowel in als buiten de Bib, die activiteiten aankondigden. In de pers verschenen onder andere artikels naar
aanleiding van het Buzz Festival, de verhuis van de Bib en de opening van de MiniBib.
Je vindt ze op https://leuven.bibliotheek.be/de-pers
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Tweeduizend
negentien:

in

CIJFERS

25.554
uitleningen
793.430
nieuwe aanwinsten
23.804
werken in ons bezit
294.385
activiteiten
1.985
leners


 

De MiniBib in

CIJFERS

60.000 materialen verhuisd naar de MiniBib
100.000 materialen tijdelijk in 3.472 dozen, goed
voor 7 vrachtwagens

40.000 materialen overgebracht naar de filialen,

ingepakt in Bibboxen, enz.

2.000 boeken per week ingepakt door elke
medewerker tijdens de zomermaanden

