
Welkom
in de Bib van Lubbeek



de Bib

verrassend 

veelzijdig

voor iedereen

Onze Bib op niveau
‘Wat kan je waar terugvinden in de Bib?’
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+1

onthaal, zelfscan en betaalautomaat, catalogus,  
jeugdcollectie (-14j), stripbib, computerlab 
en kopieerapparaat, leeszaal, vestiaire,  
toilet, EHBO

jongerencollectie, volwassenencollectie,  
catalogus

v.u. college van burgemeester en schepenen 
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•	 jeugd (-14jaar)
•	 jongeren (14-18 jaar)
•	 volwassenen
•	 stripbib
•	 leeszaal
•	 overige collecties 

De handleiding met de rangschikkings-
regels is ter beschikking aan de  
onthaalbalie.

Jeugd (- 14 jaar) 

De verhalende boeken zijn opgesteld  
volgens leeftijd. Deze is aangeduid 
met een kleurstip op de boekrug.

•	 oranje: prentenboeken

•	 groen: leesboeken 6-8 jaar

•	 rood: leesboeken 8-10 jaar

•	 bruin: leesboeken 10-12 jaar

•	 blauw: leesboeken 12-14 jaar 

De prentenboeken bevinden zich in bakken 
en zijn alfabetisch gerangschikt op de eerste 
letter van de familienaam van de auteur.

De leesboeken zijn alfabetisch gerangschikt  
op de eerste vier letters van de familie- 
naam van de auteur. 

Een deel van de eerste leesboekjes (6-8 jaar) 
staat gerangschikt volgens leesniveau (AVI).

Informatieve boeken zijn op onderwerps-
nummer gerangschikt (zie overzichtsbord).

De luisterboeken zijn opgesteld volgens 
leeftijd. Binnen elke leeftijdsgroep zijn zij 
alfabetisch gerangschikt op de eerste vier 
letters van de familienaam van de auteur. 

De speelfilms zijn alfabetisch gerangschikt 
op de eerste vier letters van de titel.

De informatieve films zijn op onderwerps-
nummer gerangschikt (zie overzichtsbord).

De muziek cd’s zijn alfabetisch gerangschikt 
op de eerste vier letters van de naam van de 
uitvoerder (componist, zanger, muziekgroep).
 
Jongeren ( 14 -18 jaar)

Deze collectie bestaat enkel uit verhalende 
boeken, aangeduid met een zwarte kleurstip 
op de boekrug.  Zij zijn alfabetisch gerang- 
schikt op de eerste vier letters van 
de familienaam van de auteur. 

Collecties



Volwassenen

Verhalende boeken zijn alfabetisch  
gerangschikt op de eerste vier letters
van de familienaam van de auteur. 

De informatieve boeken zijn op onderwerps- 
nummer gerangschikt (zie overzichtsbord).

De speelfilms zijn alfabetisch gerangschikt 
op de eerste vier letters van de titel.

De informatieve films zijn op onderwerps- 
nummer gerangschikt (zie overzichtsbord).
 
De muziek cd’s zijn op genrenummer ge-
rangschikt (zie overzichtsbord). Binnen 
ieder genre staan de cd’s gerangschikt op 
de eerste vier letters van de naam van de uit-
voerder (componist, zanger, muziekgroep).

Stripbib

De strips zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen
•	 jeugd (-14 jaar) 
 aangeduid met een rode kleurstip
•	 volwassenen (+14 jaar) 
 aangeduid met een zwarte kleurstip

De strips zijn alfabetisch gerangschikt op  
reeks.

Leeszaal 

•	 kranten
•	 tijdschriften
•	 heemkundige publicaties

Deze publicaties kan je niet lenen.   

Overige collecties

•	 grootletterboeken   
 (enkel voor volwassenen)
•	 Frans- en Engelstalige boeken
•	 poëzie
•	 taalcursussen
•	 vertelplaten (enkel voor leerkrachten uit  
 het kleuteronderwijs)   



Dienstverlening

Toegang

Iedereen heeft vrije toegang tot de bib. 
Je hoeft hiervoor geen lid te zijn.

Onthaal

Je kan aan het onthaal terecht voor
•	 allerhande info en vragen
•	 een lenerskaart

Catalogus

Op elke verdieping bevindt zich 
een tablet op staander, waarmee je 
de catalogus kan raadplegen.  

Het is een handig instrument als je wil  
weten of de materialen aanwezig zijn in de 
bib en waar ze zich in de rekken bevinden.

Een handleiding is ter beschikking  
aan het onthaal.

Lenen

Voor het lenen van materialen heb je een 
lenerskaart nodig. Deze is gratis. 
Je schrijft je in aan het onthaal.

Je kan in totaal 5 gedrukte en 5 digitale  
materialen lenen. 

De uitleentermijn bedraagt maximaal vier 
weken voor gedrukte materialen en maxi-
maal twee weken voor digitale materialen. 

Je betaalt geen leengeld.

Zelfscan

Aan de zelfscanstations scan je de materialen 
die je leent in en de materialen die je 
terugbrengt uit. Een handleiding is 
ter beschikking aan het onthaal.

Verlengen

De uitleentermijn kan je maximaal een keer 
verlengen
•	 via de catalogus
•	 aan de zelfscanstations
•	 via mail
•	 telefonisch

Gereserveerde materialen kan je  
niet verlengen.
 



Reserveren

Materialen die uitgeleend zijn, kan 
je reserveren
•	 via de catalogus
•	 via mail
•	 telefonisch   
•	 aan de onthaalbalie  
•	 aan de zelfscanstations

Reserveren is gratis.

Inleveren

Is de bib open, dan scan je de materialen  
uit aan de zelfscanstations. 

Is de bib gesloten, dan kan je de materialen 
inleveren via de inleverbus. Deze bevindt 
zich aan de ingang van de bib en wordt op 
de eerstvolgende werkdag geledigd. 

Heb je de uitleentermijn overschreden,  
dan betaal je telaatgeld. Tarieven 
kan je bekomen aan het onthaal.

Computers

Je kan gratis gebruik maken van een 
computer in het computerlab.  Je meldt 
je hiervoor aan bij het onthaal.

Fotokopieën/prints

Deze zijn betalend. Je meldt je hiervoor  
aan bij het onthaal.

Wifi

Je hebt in de bib vrije toegang tot wifi.  
Om toegang te krijgen tot wifi vraag 
je het paswoord aan het onthaal.

Betalen 

Je betaalt aan de betaalautomaat (cash). 

Magazijn

Een aantal materialen bevinden zich in  
het magazijn. Deze zijn opzoekbaar via  
de catalogus.

Materialen uit het magazijn kan je opvragen
•	 aan het onthaal
•	 via mail
•	 telefonisch    



www.lubbeek.be

Contact
Bibliotheek Lubbeek

Gellenberg 14A
3210 Lubbeek 

016 63 17 34
bibliotheek@lubbeek.be

Openingsuren

ma-di-do-vr
10u-12u en 16u-19u

wo-za
14u-18u

Catalogus

bib.lubbeek.be


