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Iedereen die bibliotheekvernieuw
ing een w

arm
 hart toedraagt, kom

t voor de vraag te

staan w
at de bibliotheek van m

orgen inhoudt. D
e bibliotheek is al lang niet m

eer

louter een uitleeninstelling. D
e bibliotheek is een w

arenhuis (gew
orden) van kennis en

inform
atie, een centrum

 voor ontw
ikkeling en educatie, een encyclopedie van kunst en

cultuur, een inspiratiebron van lezen en literatuur en een podium
 voor ontm

oeting en

debat. D
e bibliotheek biedt de sam

enleving een scala aan m
ogelijkheden die natuurlijk

w
el m

oeten w
orden benut. M

et de R
ichtlijn voor B

asisbibliotheken heeft u hét instru-

m
ent in handen om

 uw
 idealen te bepalen en uw

 Vernieuw
ingsagenda voor 2006 op te

stellen. D
e R

ichtlijn is daarbij niet m
eer dan de naam

 al zegt, m
aar zeker ook niet m

in-

der: de ideale bibliotheek is nu in beeld.    

R
ichtlijn form

uleert ideaalbeeld 
D

e R
ichtlijn is één grote inspiratiebron voor inhoudelijke vernieuw

ingen. D
e R

ichtlijn is een

om
vangrijk docum

ent, m
aar laat u zich daar niet door afschrikken. Er staat nou eenm

aal

alles in w
aar de ideale bibliotheek aan voldoet, en ook de achtergronden van de biblio-

theekvernieuw
ing w

ilden w
e niet onverm

eld laten. H
et docum

ent bestaat uit tw
ee delen.

D
e eerste hoofdstukken geven een grondig beeld van het belang van bibliotheekvernieuw

ing,

en de betekenis van de R
ichtlijn binnen die context. D

aarna volgt de eigenlijke R
ichtlijn, de

beschrijving van de vijf kernfuncties van de basisbibliotheek, van basisniveau tot ideaalbeeld. 

R
ichtlijn biedt grip op uw

 streven 
D

ie vijf kernfuncties luiden: kennis en inform
atie, ontw

ikkeling en educatie, kunst en cultuur,

lezen en literatuur, en ontm
oeting en debat. Per functie beschrijft de R

ichtlijn alle producten

en diensten die de ideale bibliotheek verzorgt, opgesplitst in kerndiensten en lokale speerpun-

ten. V
ijf kernfuncties in vijf schem

a’s op vijf pagina’s, handzam
er kan het niet. U

itputtende

toelichtingen en heldere voorbeelden ontbreken niet, m
aar alleen al m

et die schem
a’s kunt

u dynam
isch aan de slag. W

aar staat uw
 bibliotheek nu, w

aar streeft uw
 bibliotheek naar,

en w
at betekent dat aan concrete, haalbare stappen voor 2006.

R
ichtlijn biedt zicht op kerndiensten van uw

 bibliotheek 
M

et die schem
a’s in de hand kunt u per kernfunctie m

akkelijk inventariseren w
elke kern-

diensten uw
 bibliotheek al levert, en vervolgens besluiten w

elke kerndiensten u op w
elk 

niveau in 2006 w
ilt realiseren. D

e faciliteiten die daarvoor nodig zijn, staan er per dienst 

naast in vier kolom
m

en: personeel, collectie, gebouw
 en netw

erk. O
ok ziet u in een

oogopslag w
at ervoor nodig is om

 een dienst op het gew
enste kw

aliteitsniveau te reali-

seren. In het ene geval zal het gaan om
 bijscholing van personeel, in het andere om

 uit-

breiding van deelnam
e aan een nader genoem

d netw
erk.

R
ichtlijn biedt voorbeelden van gem

eentelijke 
speerpunten
B

ij elke kernfunctie vindt u ook een schem
a m

et enkele m
ogelijke speerpunten en de be-

nodigde faciliteiten. D
ie schem

a’s zijn natuurlijk incom
pleet; elke gem

eente bepaalt zijn

eigen speerpunten w
aar de bibliotheek een actieve rol in speelt, alleen of m

et andere

instellingen. Z
o kan de bibliotheek de gem

eente steunen bij het terugdringen van onderw
ijs-

achterstanden, door sam
en m

et scholen de leesvaardigheid aan te pakken. O
f de bibliotheek

draagt bij aan de gem
eentelijke zorg voor w

elzijn en gezondheid door sam
en m

et gezond-

heidsinstellingen voorlichting te geven. 

R
ichtlijn, Vernieuw

ingsagenda en M
arsrouteplan horen

bij elkaar
G

em
eente en bibliotheek bepalen sam

en op w
elk niveau van de R

ichtlijn zij zich w
illen

begeven en w
erken dit concreet uit in de Vernieuw

ingsagenda 2006. H
et opstellen van zo'n

agenda is een van de voorw
aarden om

 in aanm
erking te kom

en voor vernieuw
ingsgelden

van O
C

W
. D

e handreiking U
w

 vernieuw
ingsagenda in drie stappen

volgt natuurlijk de

opzet van de R
ichtlijn zoals net beschreven. In deze handreiking w

ordt ook gew
ezen op het

M
arsrouteplan, het provinciaal kader w

aar uw
 agenda in m

oet passen. D
e R

ichtlijn, de

Vernieuw
ingsagenda en het M

arsrouteplan zijn onlosm
akelijk m

et elkaar verbonden.

R
ichtlijn voor inhoudelijke vernieuw

ing
R

ichtlijn voor de basisbibliotheek als w
arenhuis 

van kennis en inform
atie

centrum
 voor ontw

ikkeling en educatie

encyclopedie van kunst en cultuur

inspiratiebron van lezen en literatuur 

podium
 voor ontm

oeting en debat


