Extra nieuwsbrief
Bibliotheken blijven gesloten
De bibliotheekvestigingen Horst aan de Maas en Venray blijven dicht
tot en met 2 maart.
Er kan wel gebruik gemaakt worden van de tijdelijke afhaalservice
waarmee je in Horst en Venray via de site boeken kunt aanvragen en
op een vooraf vastgesteld moment kunt afhalen. De afhaalbieb is er
van maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur. Carnavalsmaandag 15
februari is er geen afhaaldienst. Voor alle uitgeleende materialen met
een inleverdatum van 15 december 2020 tot en met 22 februari geldt
dat deze nu 11 maart als uiterste inleverdatum hebben gekregen
Materialen met een uitleendatum vóór 15 december zijn dus NIET
verlengd. Over de periode 15 december t/m 2 maart wordt geen telaat-geld gerekend. BiblioNu is op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 10.00 tot 16.00 uur. Kijk voor alle informatie over de afhaalbieb
op onze website biblionu.nl. https://www.biblionu.nl/mijnbibliotheek/Afhaalservice.html

Volg gratis een online cursus
Helaas blijft de lockdown nog even van kracht. Mooie tijd om een
cursus te volgen. Leden van de bibliotheek hebben nu de keuze uit
meer dan 160 cursussen op het gebied van bijvoorbeeld
communicatie, persoonlijke kracht, taal, commerciële- en digitale
vaardigheden, veiligheid en gezondheid en nog veel meer..
De cursussen worden aangeboden door de professionele aanbieders
Soofos en Goodhabitz. Een uitleg hoe het werkt is te vinden op
www.biblionu.nl/cursussen.
De bibliotheek is al lang veel meer dan een instituut waar je boeken
kunt lenen. Ons digitale aanbod wordt steeds groter. De online
cursussen zijn een mooie aanvulling op de duizenden e-books en
luisterboeken, digitale tijdschriften en informatiedatabanken.

De bibliotheek online
We brengen noodgedwongen veel tijd thuis door. Gelukkig kun je
thuis ook veel beleven. Bij de online bibliotheek kun je 24/7 terecht
om thuis te blijven lezen, spelen en leren.
Lees meer op https://www.biblionu.nl/mijnbibliotheek/digitalebibliotheek.html

TijdschriftenBieb
De gratis app voor leden is te downloaden in de App Store of Google
Play. Na het downloaden log je in met je pasnummer en wachtwoord
die je ook gebruikt om je boeken te reserveren. Daarna kun je kiezen
uit 16 tijdschriften! Van elk tijdschrift zijn de edities vanaf begin 2020
beschikbaar, altijd tot de voorlaatste editie.
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