
 

openBare BiBliotheek tongeren

 Aantal gebruikers: 5712

 Collectie: 99.210 stuks

 Topstuk: Tijdschriften-
collectie

  Ons lievelingsstuk: Rupsje 
Nooitgenoeg in reuzen-
formaat

 Leukste compliment ooit 
gekregen: Af en toe krijgen 
we pralines of chocolaatjes 
van gebruikers omdat we 
hen goed geholpen heb-
ben of omdat we sugges-
ties ter harte nemen. Daar 
genieten we dan natuurlijk 
allemaal van!

“ Een kleinere collectie die pertinenter is 
en meer up-to-date”
An Lysens
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De Openbare Bibliotheek van Tongeren

wanneer werd de bibliotheek opge-
richt? 
De Openbare Bibliotheek in Tongeren 
werd in 1982 opgericht en bevindt 
zich sinds 1994 in het gebouw van de 
VELINX, waar ook het cultuurcentrum 
van Tongeren gehuisvest is.
 
wat maakt de bibliotheek van Tongeren 
zo uniek? 
We beschikken over een grote, open 
ruimte met veel lichtinval. Met continue 
kleine ‘ingrepen’ aan die ruimte probe-
ren we er een aangename plek van te 
maken voor onze bezoekers om te ver-
toeven. Zo kwam er in 2012 een lees-
café dat ook dienst doet als polyvalente 
ruimte bij activiteiten. En vorig jaar nog 
deden we een grondige herschikking 
van de bibliotheekrekken op de non-
fictie afdeling. Dit laatste met het oog 
op een duidelijkere presentatie van onze 
collectie, maar ook om extra lees- en 
studieruimte te creëren. 

Het feit dat we niet beschikken over 
afgesloten of afgebakende ruimtes, 
maakt dat plekken zelden of nooit 
opgeëist worden door bepaalde 
gebruikersgroepen. Bezoekers worden 
gedwongen om rekening te houden met 
elkaar, van hangjongeren of -senioren is 
bij ons weinig of geen sprake!

Hoe zien jullie de bibliotheek evolue-
ren? 
Bibliotheken evolueren de laatste jaren 
over heel Vlaanderen van louter uit-
leenpunten naar belevenisbibliotheken. 
Daar is Tongeren geen uitzondering op. 
Ook wij zetten steeds meer in op acti-
viteiten en projecten die onze werking 
verbreden: gaande van deelname aan 
het project Boekbaby’s en voorleesuur-
tjes op zaterdag, tot ontbijtlezingen en 
allerhande samenwerkingen met lokale 
partners. 

Op vlak van collectievorming willen we 
evolueren naar een kleinere collectie die 
pertinenter is en meer up-to-date. We 
steken dan ook behoorlijk wat tijd in het 
grondig afvoeren van oude materialen. 

En wat maakt het bibliotheekteam 
uniek? 
Elk lid van het team heeft natuurlijk zijn 
of haar eigen takenpakket maar daar-
naast is elke bibliotheekmedewerker 
maximaal op de hoogte van alle biblio-
theektechnische taken. Dat maakt dat 
we elkaars plaats moeiteloos kunnen 
innemen in geval van afwezigheid. 

Hoe zou je de teamspirit omschrijven? 
De bibliotheekwereld staat voor de 
grote uitdaging om zichzelf te blijven 
waarmaken. Dat vraagt behoorlijk wat 
aanpassingsvermogen van ons alle-
maal, maar het zet ook de nodige druk. 
Iedereen gaat daar uiteraard op zijn 
eigen manier mee om, maar we merken 
wel dat hoe meer projecten er slagen 
en hoe tevredener onze klanten, hoe 
positiever het effect op de groep. Een 
duidelijke richting helpt hierbij trouwens 
ook al een heel eind. 

Ons team bestaat ondertussen niet 
alleen meer uit vaste medewerkers, 
maar ook uit heel wat voorlees- en 
andere vrijwilligers. Het enthousiasme 
van de vrijwilligers geeft een extra 
dynamiek in de groep, het zegt iets over 
hoe open-minded we zijn als ‘anderen’ 
zich zo gemakkelijk bij ons thuis voelen. 

welke achtergrond hebben de team-
leden?
De bibliotheek heeft sinds enkele jaren 
een nieuwe bibliothecaris, zij studeerde 
communicatiewetenschappen en heeft 
een achtergrond in het marktonderzoek. 
Daarnaast telt de bib tien personeels-
leden met een diverse achtergrond: een 
projectmedewerker met brede ervaring 
in het jeugdwerk, een administratief 
medewerker en 8 bibliotheekassistenten 
en -bedienden waarvan de meesten een 
bibliotheekopleiding genoten hebben. 

welke eigenschappen, vaardigheden of 
interesses zijn cruciaal om in dit team 
te functioneren?
Naast flexibiliteit en een passie voor 
het bibliotheekgebeuren, is het belang-
rijk om oog te hebben voor wat leeft 



 

“ IN DE NABIJE TOEKOMST WILLEN WE GRAAG EEN 
TAALPUNT OPENEN EN OOK HET PROJECT BIB OP 
SCHOOL ZAL EXTRA AANDACHT kRIJGEN.

V.l.n.r. : Viviane, Ellen, Carine, Jef, Hans, An en Annemie.
Ontbreken op de foto: Manuela, Godelieve, Ann en Myriam.
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bij onze bezoekers, hierin een oppor-
tuniteit te zien en erop in te durven 
spelen. Om een voorbeeld te geven: we 
merken dat steeds meer jongeren de 
weg vinden naar de bib om er te komen 
studeren. Tijdens de afgelopen blokperi-
ode hebben we hierop ingespeeld door 
snacks en gratis koffie te voorzien. Een 
berichtje op facebook was voldoende 
om ervoor te zorgen dat alle studie-
plekjes gedurende enkele weken bezet 
waren. 

In deze context is een regelmatig con-
tact met de klant ook een absolute 
must. Daarom staat elke medewerker op 
zijn minst enkele uren per week aan de 
balie. 

welke ambities willen jullie als team 
nog graag verwezenlijken? 
In de nabije toekomst willen we graag 
een Taalpunt openen en ook het project 
Bib op School zal extra aandacht krij-
gen. Daarnaast blijven we op zoek gaan 
naar nieuwe uitdagingen. 

En uiteraard is het op dagelijkse basis 
een ambitie om te werken aan klantte-
vredenheid via een zo breed mogelijk 
aanbod voor onze bezoekers, zowel wat 
betreft collectie als wat betreft activitei-
ten. Het bezoekersaantal zit de laatste 
jaren in stijgende lijn en dit willen we 
zeker graag doorzetten! 


