Kersteditie
Kerstboodschap
De dans tussen samen en apart
Fons Steggink, directeur-bestuurder BiblioNu
Voor ons allemaal is 2020 een jaar geworden waarin we hebben
gezocht naar een nieuwe balans tussen verbinden en afstand houden,
tussen samen en apart. Een zoektocht, een dans. Zo’n dans kost
energie en als deze langer duurt, is daar uithoudingsvermogen voor
nodig. We moeten dan soms onze individuele behoefte parkeren voor
een gezamenlijk doel. Dagelijks zien we in het nieuws de strijd en
zoektocht die ieder van ons doormaakt in het vinden van die nieuwe
balans. Waar de een eenzaamheid tegenkomt, vindt de ander verzet.
De interessante zoektocht is wat er tegenover dat uiterste staat, zoals
verbinding of overgave.
Lees verder op onze website...

Bibliotheken gesloten
In verband met de lockdown zijn de vestigingen van BiblioNu gesloten
tot en met dinsdag 19 januari. Voor geleende materialen met een
inleverdatum van 15 december 2020 tot en met 28 januari 2021 geldt
dat deze nu 29 januari 2021 als uiterste inleverdatum hebben
gekregen. Materialen met een inleverdatum vóór 15 december zijn dus
NIET verlengd. Over de periode 15 december t/m 19 januari wordt
geen te-laat-geld gerekend.

Afhaalbibliotheek
Gelukkig hebben we een manier gevonden om onze klanten van dienst
te zijn, via onze tijdelijke service 'De afhaalbieb". Materialen kunnen
zo toch geleend en weer teruggebracht worden. Daarvoor kan men op
onze website een aanvraag doen. Niet handig met de computer? Bel
dan even tussen 10.00 en 12.00 uur of 14.00 en 16.00 uur en maak je
wensen kenbaar.
Telefoonnummer Bibliotheek Venray: (0478) 58 19 70.
Telefoonnummer Bibliotheek Horst aan de Maas: (077) 398 23 39.

Online bibliotheek
In de nieuwe app van de online bibliotheek is het lenen van zowel ebooks als luisterboeken samengevoegd. Na het downloaden van de
nieuwe app moet men zich opnieuw registreren.

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.

Webinar Beethoven
Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven werd
geboren in Bonn. Een mooie gelegenheid voor kunsthistorica Erna
Charbon en pianist Frans van Tuijl om in het leven en de muziek van
deze componist te duiken. Volg het webinar op 22 december voor
slechts 5 euro.

Tarieven 2021
BiblioNu zit in een uitdagende tijd. De maatschappelijke
ontwikkelingen zorgen ervoor dat wij onszelf opnieuw zijn gaan
uitvinden. De eeuwenoude rol van de bibliotheek blijft hetzelfde. Wij
geven mensen de mogelijkheden zich te ontwikkelen. Zo stimuleren
we zelfredzaamheid en zelfontplooiing. De manier waarop we invulling
geven aan deze rol verandert. Hierbij komt er meer evenwicht in de
middelen die we inzetten om ons doel te bereiken, deze middelen zijn
de collectie en programmering.
Prijsindexatie
Om de service zoals de klant die gewend is, te kunnen blijven
verlenen, past BiblioNu het aanbod van de abonnementen en de
daaraan gekoppeld de tarieven per 1 januari 2021 aan. Het aantal
abonnementssoorten is geëvalueerd en wordt versimpeld. Het actuele
aanbod is te vinden op onze website.
Ontdek de voordelen
De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. Voor het lezen van de
krant en tijdschriften. Als studieplek, om te internetten en voor
ontmoeting. Voor wie materialen wil lenen, biedt BiblioNu een passend
abonnement voor een paar euro per maand.

Doneren
De bibliotheek is een bijzondere plek die het waard is om te steunen.
Door te doneren help je mee deze waardevolle voorziening
toegankelijk te houden voor iedereen. Je draagt bij aan het
maatschappelijk belang van de bibliotheek, zeker ook omdat de
gemeentelijke subsidies niet aansluiten op de ambities van BiblioNu.
Elke donatie is meer dan welkom! Een donatie van welk bedrag dan
ook kan overgemaakt worden aan:
Stichting BiblioNu IBAN: NL59 RABO 0139 9895 87 onder vermelding
van: Gift.
Onze bibliotheek heeft de ANBI status, "Algemeen Nut Beogende
Instellingen". Een gift aan een culturele instelling kan
belastingvoordeel opleveren.
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