INFORMATIE OVER
DE DIGITALE DIENSTEN
VAN DE BIBLIOTHEEK

E-BOOKS EN LUISTERBOEKEN
E-books
Op het e-bookplatform zijn duizenden titels beschikbaar voor leden van de Bibliotheek.
De collectie is dynamisch en breed: literaire romans, streekromans, thrillers, non-fictie, biografieën, etc.
Beschikbaar:
voor bibliotheekleden door een eenmalige registratie met bibliotheekpas of met een digitaal abonnement
Meer informatie: www.bibliotheek.nl/ebooks

VakantieBieb
Van 1 juni tot en met 31 augustus is de VakantieBieb-app beschikbaar. Leden en niet-leden vinden er een aantrekkelijk leespakket
speciaal voor de zomervakantie. De geselecteerde boeken komen in de digitale boekenkast te staan. Na het downloaden is dus geen
internetverbinding nodig om de e-books te lezen.
Beschikbaar:
Meer informatie:

gratis voor iedereen te downloaden op tablet of smartphone in de App Store (iPad en iPhone) en de Google Play Store
(Android) van 1 juni tot en met 31 augustus
www.vakantiebieb.nl

Luisterboeken
LuisterBieb is een gratis app met honderden digitale luisterboeken, waaronder een groot aantal bestsellers. Er zijn luisterboeken voor
volwassenen en kinderen, van thrillers tot luistercolleges op universitair niveau. Rechtenvrije luisterboeken zijn ook voor niet-leden
beschikbaar.
Beschikbaar:
Meer informatie:

gratis te downloaden in de App Store (iPhone en iPad) en Google Play Store (Android)
www.bibliotheek.nl/luisterboeken

MUZIEK
Muziekwebluister
Muziekwebluister is exclusief beschikbaar in de Bibliotheek. Meer dan 6 miljoen cd’s zijn daar streaming te beluisteren.
Bibliotheekleden kunnen inloggen met pasnummer en postcode en eigen afspeellijsten aanmaken die bij een volgend bezoek
makkelijk terug te vinden zijn.
Muziek thuis beluisteren kan door cd’s te reserveren via Muziekweb.
Beschikbaar:
Meer informatie:

in de Bibliotheek
www.muziekweb.nl/Luister en www.muziekweb.nl

CURSUSSEN
Oefenen.nl
Op het portaal Oefenen.nl kunnen leden en niet-leden interactief aan de slag met basisvaardigheden als taal, rekenen, internetten en
omgaan met geld. Bekende programma’s die op Oefenen.nl aangeboden worden zijn ‘Klik en Tik’, ‘Taalklas.nl’ en ‘Lees & Schrijf’.
Bibliotheken in Nederland hebben een licentie voor onbeperkt gebruik in de Bibliotheek. Daarnaast kunnen zij een professioneel plusaccount aanvragen voor het volgsysteem (bij willemijn.jongens@kb.nl).
Beschikbaar:
Meer informatie:

thuis en in de Bibliotheek met een eigen inlogcode
www.oefenen.nl en www.kb.nl/ob/leren-lezen-digivaardigheden/oefenennl

Cursussen van de Bibliotheek
Bibliotheekleden mogen gratis twee cursussen kiezen. Alle cursussen zijn online te volgen waar en wanneer het de cursist het beste
uitkomt. Ze kunnen inloggen met hun bibliotheekpas.
Beschikbaar:
Meer informatie:

voor leden van de Bibliotheek
www.bibliotheek.nl/cursussen.html

Theorie-examen Rijbewijs
Een online oefenprogramma voor je theorie Rijbewijs. In de Bibliotheek kun je oefenen met proefexamens voor bromfiets, motor en
auto.
Beschikbaar:
Meer informatie:

in de Bibliotheek
www.theorie.nl

Cursussen in de Bibliotheek
Voor wie niet zo handig is met de computer, geeft De Bibliotheek vaak computercursussen voor beginners, zoals Digisterker.
Beschikbaar:
Meer informatie:

in de Bibliotheek
zie het programma van je Bibliotheek

INFORMATIEF
Publiekwijzer
In de publiekwijzer kunnen leden en niet-leden zoeken naar bijvoorbeeld:
•
de inhoudsopgaven van bijna 15.000 tijdschriften op allerlei wetenschapsgebieden (Online Contents);
•
de titels van boeken, tijdschriften en andere materialen die de 13 grote openbare Bibliotheken in Nederland in hun collecties
hebben (WSF 13 onder 1 knop);
•
de bibliografische gegevens en vindplaatsen van circa 14 miljoen boeken en bijna 500.000 tijdschriften in de Nederlandse
openbare Bibliotheken (Nederlandse Centrale Catalogus);
•
informatie over wet- en regelgeving en jurisprudentie (Kluwer);
•
en nog veel meer.
Beschikbaar:
Meer informatie:

in de Bibliotheek
www.picarta.nl

Winkler Prins Online
Van de Winkler Prins Online, een digitale encyclopedie, zijn drie versies beschikbaar:
•
de Grote Winkler Prins is geschikt voor iedereen vanaf 15 jaar;
•
de Studie Winkler Prins is geschikt voor jongeren vanaf 10 jaar en
•
de Junior Winkler Prins is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
De encyclopedieën kun je gratis in de Bibliotheek raadplegen.
Beschikbaar:
in de Bibliotheek
Meer informatie: Grote Winkler Prins - www.bibliotheek.winklerprins.com/online
Studie Winkler Prins - www.bibliotheek.winklerprins.com/online/studie
Junior Winkler Prins - www.bibliotheek.winklerprins.com/online/junior

Van Dale Woordenboeken
De woordenboeken van Van Dale (Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans) kun je in de Bibliotheek gratis raadplegen.
Beschikbaar:
in de Bibliotheek
Meer informatie: www.vandale.nl

Delpher
In Delpher vind je miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins. Deze teksten
komen uit de collecties van allerlei wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Je kunt ze allemaal woord
voor woord doorzoeken.
Beschikbaar:
Meer informatie:

thuis en in de Bibliotheek
www.delpher.nl

Knowble - Slimme Nieuwslezer
De Slimme Nieuwslezer is een digitale krant, met actuele berichten uit verschillende media. De berichten en daaraan gekoppelde
opdrachten zijn geschikt voor laaggeletterden. De voortgang van de gebruiker wordt gemeten aan de hand van de groei van de
woordenschat, het aantal gemaakte opdrachten en de gelezen teksten.
De gebruiker kan vanuit iedere locatie een eigen inlog aanmaken.
thuis en in de Bibliotheek met een eigen inlog
Beschikbaar:
Meer informatie: www.nieuwslezer.bibliotheek.nl

Krantenbank ANP
Het archief van de Telegraaf (vanaf 01-07-2001) is in de Bibliotheek te raadplegen.
Beschikbaar:
in de Bibliotheek
Via de Publiekscatalogus

Consumentenbond
De consumententests op de site van de Consumentenbond kunnen in de Bibliotheek, via de catalogus, worden ingezien.
De data worden dagelijks geüpdate.

LITERATUUR
Uitrekselbank
In de Uittrekselbank van NBD Biblion staan uittreksels van Nederlandstalige en buitenlandse literatuur. Deze zijn zowel in de
Bibliotheek als thuis te raadplegen.
Beschikbaar:
vrij beschikbaar
Meer informatie: www.uitrekselbank.nbdbiblion.nl

Literom
LiteRom biedt een compleet overzicht van auteurs, artikelen en recensies van Nederlandse en buitenlandse literaire werken.
Beschikbaar:
in de Bibliotheek
Meer informatie: www.literom.nbdbiblion.nl

Literatuurplein
Literatuurplein is een digitaal kennis- en ontmoetingsplein over literatuur. De verschillende rubrieken van de site kunnen via de
WaaS op de websites van Bibliotheken worden getoond.
Beschikbaar:
vrij beschikbaar
Meer informatie: www.literatuurplein.nl

JEUGD & ONDERWIJS
Jeugdbieb
Jeugdbieb is een verzameling links naar informatieve websites, films en apps voor kinderen. Bij elke link staat een korte
beschrijving. De content is beoordeeld door jeugdbibliothecarissen. Bij HKA kan een aanvraag gedaan worden voor het creëren van
een besloten omgeving binnen een school of Bibliotheek.
Beschikbaar:
vrij beschikbaar (tenzij het een besloten omgeving is)
Meer informatie: www.jeugdbieb.nl

Leesplein
Leesplein is het verzamelpunt voor leesbevordering afgestemd op kinderen en jongeren van 0-18 jaar, ouders en professionals.
Alle informatie op Leesplein.nl is gerelateerd aan kinder- en jeugdboeken en lezen. De verschillende rubrieken van de site kunnen
via de WaaS op de websites van Bibliotheken worden getoond.
vrij beschikbaar
Beschikbaar:
Meer informatie: www.leesplein.nl

Interactieve animaties
De interactieve animaties voor groep 5 basisonderwijs t/m klas 2 van het voortgezet onderwijs horen ook bij onderwerpen voor
werkstukken en spreekbeurten. De interactieve animaties zijn vrij beschikbaar.
Beschikbaar:
Meer informatie:

vrij beschikbaar
www.bibliotheek.nl/animaties

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten
De Bibliotheek heeft voor scholieren een groot aantal onderwerpen met informatie voor werkstukken en spreekbeurten
geselecteerd. Elk onderwerp geeft informatie op drie niveaus: groep 5/6, groep 7/8 en klas 1/2.
Per niveau zijn er boektitels, e-books, filmpjes, weblinks en links naar onderwerpen uit de Junior en Studie Winkler Prins. Daarnaast
zijn er - indien beschikbaar - ook luistercolleges en interactieve animaties.
Beschikbaar:
Meer informatie:

vrij beschikbaar
www.bibliotheek.nl/werkstuk en www.bibliotheek.nl/spreekbeurt

Bereslim
Bereslimme boeken zijn interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Als Bibliotheek mag
je kosteloos Bereslimme boeken uitlenen aan leden. Iedere Bibliotheek kan een button op de website plaatsen waarmee een code
kan worden aangevraagd. De code geeft drie weken lang toegang tot de boeken van Bereslim. In de Bibliotheek kunnen gebruikers
zonder inlog gebruikmaken van de Bereslimme boeken. Hiervoor moet dan wel het IP-adres van de Bibliotheek bekend zijn bij
Bereslim.
Beschikbaar:
thuis en in de Bibliotheek
Meer informatie: www.bereslim.nl

