
6 x Ontmoeting & Debat
Hier wordt  kort en bondig beschreven wat de functie Ontmoeting en Debat 
(O&D) kan betekenen. We laten  tevens zien  dat in de aansluiting met de 
lokale samenleving  een per bibliotheek verschillende maar welgekozen 
programmering  kan ontstaan. Die keuze hangt samen met de bevolkings-
samenstelling en  de aanwezigheid van activiteiten van andere organisa-
ties.
Waar de landelijke overheid de Bibliotheek vooral inzet op de functies 
Lezen, Leren en Informeren, geeft  de Bibliotheek  lokaal invulling aan de 
functies: Cultuur en Ontmoeting & Debat. De Bibliotheek doet dat vanuit 
het hart van de lokale samenleving, laagdrempelig, toegankelijk, van en 
voor iedereen!

De programmering draagt bij aan het bewerkstelligen van een eigentijdse  
missie van de bibliotheek:

De staalkaart van O&D functies omvat 6 invalshoeken. Ze zijn beschreven 
vanuit de (nieuwe) genen van de bibliotheek.  De staalkaart dient ter inspi-
ratie en levert bouwstenen voor de programmering.
De staalkaart is tot stand gekomen via:

 • onderzoek van ideeën over de ontwikkeling van de bibliotheek in   
   onderling gesprek in het kader van het Themaverband Ontmoeting   
   en Debat van het Gelders Bibliotheeknetwerk. 
   De centrale vraagstelling was: Wat is een actuele invulling van de   
   Ontmoeting en Debatfunctie? Een invulling, die betekenis heeft   
   in de lokale samenleving, die deel uitmaakt van     
   de genen van de bibliotheek en richting geeft aan de    
   programmering.

 • bezoek aan diverse debatcentra in Amsterdam. 
   Met dank aan Ton van Brussel (De Rode Hoed), Michael Defuster en    
   Lars Ebert  (Castrum Pellegrini) en Hans van Velzen (OBA).
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De bibliotheek is een vrijplaats in 
het hart van de lokale samenleving, 
van en voor iedereen;  
voor kennismaking met en 
uitwisseling van kennis, ideeën 
en cultuur



6 x Ontmoeting & Debat
Wat Toelichting Waarom Praktijk

Actuele thema’s uit de lokale samenleving Weet wat er leeft in de lokale gemeenschap 
en organiseert de informatie-uitwisseling.

Een publieke instelling midden in de lokale 
samenleving, lokaal gefinancierd; mensen 
worden gestimuleerd om bij te blijven, te 
participeren; actief burgerschap.

Discussies over lokale, al of niet politieke 
issues.
Het hele jaar door kunnen er actuele thema’s 
onverwacht geprogrammeerd worden.

Een podium voor lokale groepen Een vrije ruimte, waar iedereen, ongeacht …, 
mag zijn en zijn kennis en opinies kan delen.

De bibliotheek is van de lokale samenleving 
en stimuleert vrijheid van meningsuiting.

Een organisatie die bezig is met 
verhalen,kennis en opinies kan terecht 
in de bibliotheek en zich manifesteren. 
De bibliotheek is hierin een actieve 
netwerkpartner.

Een verscheidenheid  aan opinies Verschillende standpunten en opinies rond 
een thema worden belicht. 

Meningen mogen worden gehoord; het 
neutrale podium van de bibliotheek is 
neutraal door hoor en weder hoor, of door het 
organiseren van tegengeluid. Dat scherpt de 
geest.

Informatiemarkt, sprekers met verschillende 
meningen in een programma,
een debat(serie).

Ideeën, verhalen, kennis en informatie Verhalen en ideeën, waar de bibliotheek vol 
van is, worden tot leven gewekt; met kennis 
en informatie. 

Weten, het  kennisnemen van meningen, 
ervaringen, levenslessen van anderen, van 
nu of vroeger: de collectie biedt een venster 
op    cultureel erfgoed. Het stimuleert het 
ontwikkelen van ideeën.

Sprekers/vertellers, gecombineerd met 
verrassende cross mediale toepassingen.
O.a. cursussen op digitaal gebied 
Informatiebijeenkomsten,  
informatiemarkten, themadagen, culturele 
activiteiten.

Lokale hart Vrij toegankelijk, laagdrempelig 
informatievoorziening; zuurstof om samen te 
leven; verbinder.

Het vergroot de leefbaarheid: samenhang,  
sociale cohesie, in wijk, buurt, dorp en stad. 
‘Dorps- en stadspomp.’

Bijeenkomsten  - ook digitaal, al dan niet 
thematisch of voor een specifieke doelgroep.

Ont-moeten Plezier en ontspanning voor de geest. Hier 
moet niets; het is ont-moeten.

Het ont-moeten is in dit tijdsgewricht een 
schaars goed. Niet alleen van belang de geest 
te scherpen maar ook ontspanning te bieden. 

Je kan er doen waar je zin in hebt en er zijn 
zonder dat je iets moet.
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