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WELKOM IN BIBLIOTHEEK
HASSELT LIMBURG!

ÉÉN BIBLIOTHEEK IN HASSELT,
TWEE VESTIGINGEN 

Bibliotheek Hasselt Limburg stimuleert 
het opdoen van kennis, reflectie en 
(culturele) ontplooiing door het best 
mogelijke bibliotheekaanbod met 
bijhorende dienstverlening in Hasselt  
en Limburg aan te bieden.

In 2014 kondigde de Vlaamse regering 
aan dat provincies niet langer bepaalde 
taken op zich mogen nemen. De toen
malige Provinciale Bibliotheek Limburg 
(PBL) werd toegewezen aan stad Hasselt.

Stad Hasselt heeft de Stedelijke  
Bibliotheek Hasselt (SBH) en de PBL 
laten samensmelten tot één sterke 
werking met zowel een lokale, regionale 
als Vlaamse impact. Deze nieuwe 
bibliotheekwerking wordt sinds 1 januari 
2018 volledig gedragen door stad Hasselt.

Onder het motto ‘Samen beter!’ betekent 
Bibliotheek Hasselt Limburg een absolute 
meerwaarde voor Hasselt en voor heel 
Limburg.
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OPENBARE BIBLIOTHEEK

Bibliotheek Hasselt Limburg is  
de grootste openbare bibliotheek in  
de regio Limburg. Naast een aanbod  
van meer dan 1 600 000 materialen 
(boeken, cd’s, dvd’s, kranten, tijdschriften, 
databanken, ...) voor verschillende 
doelgroepen biedt ze ook een ruime 
dienstverlening aan: studieplekken, 
digitale bibliotheek, gratis wifi,  
gespe cialiseerde informatiebegeleiding …

Voor kleuterscholen, lagere en secundaire 
scholen is er een uitgebreid educatief 
aanbod.

In beide vestigingen worden tal van 
activiteiten georganiseerd: lezingen, 
workshops, tentoonstellingen, …  
Het volledige programma is te vinden op de 
website bibliotheek.hasselt.be/activiteiten.

BHL werkt bovendien niet alleen binnen  
de vier muren van haar vestigingen,  
maar “komt ook naar je toe”! Vestiging 
Kuringen werkt een uitgebreide gebieds 
en themagerichte werking uit, zoals de 
bibtruck, gevangenisbibliotheek, de bib 
aan huis dienst verlening, …
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WETENSCHAPPELIJKE BIBLIOTHEEK

Daarnaast is vestiging Dusart door  
het uitgebreide collectieaanbod en  
de gespecialiseerde educatieve werking  
een belangrijke partner van het hoger 
onderwijs in de regio Limburg: UHasselt, 
UCLL en Hogeschool PXL.

BHL maakt met deze instellingen voor 
hoger onderwijs afspraken over lidmaat
schap en collectie vorming. Voor sommige 
departementen gaat het partnerschap 
zelfs verder. Zo is BHL partner voor de 
rechtenbibliotheek Limburg (BHL is o.a. 
dé bibliotheek voor de bachelorstudenten 
van UHasselt) en partner van PXL 
Education en Social Work (o.a. expertise
deling van BHL op vlak van erfgoededucatie 
en informatie geletterdheid).

BHL is de enige wetenschappelijke 
bibliotheek in regio Limburg waar 
gedrukte collecties systematisch worden 
bewaard in functie van (historisch) 
onderzoek.
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ERFGOEDBIBLIOTHEEK

Bibliotheek Hasselt Limburg is ook een 
erkende Vlaamse erfgoedbibliotheek. 
Infopunt Erfgoed in vestiging Dusart is 
een regionaal ankerpunt voor bewaring 
en publieksgerichte ontsluiting van 
erfgoedcollecties, in het bijzonder de 
Collectie Limburgensia en de Collectie 
Oude Drukken en Handschriften.  
Deze collecties en archieven omvatten 
meer dan 900 000 materialen en staan 
ook ten dienste van historisch en 
wetenschappelijk onderzoek.
 
In 2008 werd BHL partner van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw,  
een netwerk van 6 erfgoedbibliotheken: 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
in Antwerpen, Universiteitsbibliotheek 
Antwerpen, Openbare Bibliotheek 
Brugge, Universiteitsbibliotheek Gent, 
Bibliotheek Hasselt Limburg en de KU 
Leuven Bibliotheken. Meer info op 
bibliotheek.hasselt.be/erfgoed.

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
(VEB):

 – richt zich tot iedereen die een hart 
heeft voor erfgoedcollecties van 
bibliotheken, van tekstdocumenten tot 
beeld en geluidsdocumenten, gedrukt 
of geschreven, analoog of digitaal;

 – ontwikkelt expertise en verspreidt 
kennis rond de ontsluiting, digitalisering 
en conservering van de bewaarcollecties 
via diverse projecten en onderzoek;

 – maakt het publiek bewust van het rijke 
bibliotheekerfgoed dat in Vlaanderen 
en Brussel aanwezig is.

Naast het verzamelen en optimaal 
bewaren van de erfgoedcollectie is er 
veel aandacht voor een doorgedreven 
publiekswerking: 

 – tentoonstellingen; 
 – rondleidingen; 
 – digitalisering van collecties; 
 – uitbouw van de website  

vlaamseerfgoedbibliotheek.be; 
 – dienstverlening op maat.

In 2011 ontving BHL het kwaliteitslabel  
‘Erkende Erfgoedbibliotheek’ van  
de Vlaamse overheid.
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Beide vestigingen van Bibliotheek 
Hasselt Limburg zijn openbare 
gebouwen. Jaarlijks komen  
er in totaal meer dan 1 200 000 
bezoekers over de vloer.  
Wij vragen jou om respectvol om  
te gaan met de infrastructuur,  
de materialen, de rust en  
de werksfeer.

 – Kinderen jonger dan 12 jaar worden 
begeleid door een volwassene.

 – Telefoneer enkel in de daarvoor 
aangeduide ruimtes.

 – Toon respect voor de anderen  
en verstoor de sfeer niet.

 – Rook en eet niet in de bibliotheek.
 – Water drinken mag overal, koffie en 

fris enkel in bepaalde aangeduide 
ruimtes.

 – Dieren zijn niet toegelaten, met 
uit zondering van assistentiehonden.

 – Laat je spullen nooit onbewaakt 
achter, BHL is niet verantwoor delijk 
voor mogelijke beschadiging  
of diefstal.

 – Vergeten spullen kunnen enkel tijdens 
de openingsuren van de bib worden 
opgehaald.

 – Het volledige gebruikersreglement 
vind je op bibliotheek.hasselt.be of 
kun je afhalen aan het onthaal.
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LIDMAATSCHAP
Iedereen kan lid worden van 
Bibliotheek Hasselt Limburg.
 

 – Je kunt lid worden op vertoon van je 
identiteitskaart of wettelijke verblijfs
vergunning.

 – Het lidmaatschap is jaarlijks te  
hernieuwen. 

 – Lidmaatschap is gratis voor 18 
jarigen. Volwassenen betalen een 
kleine bijdrage. Het huidige tarief vind 
je terug in het gebruikers reglement.  

 – Minderjarigen schrijven zich in onder 
begeleiding van ouder, voogd of 
pleegouder.

 – Een lidkaart is persoonlijk, je bent zelf 
verantwoordelijk voor de materialen 
die met jouw lidkaart zijn geleend. 

 – Lidkaart kwijt? Verwittig BHL  
onmiddellijk via 011 29 59 00.

 – Als lid verklaar je je akkoord met het 
gebruikersreglement van Bibliotheek 
Hasselt Limburg. Het volledige 
gebruikersreglement vind je op 
bibliotheek.hasselt.be/gebruikers
reglement of kun je afhalen aan  
het onthaal.
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COLLECTIES
BHL streeft naar een zo ruim 
mogelijk collectieaanbod.  
De collecties van beide  
vesti gingen vullen mekaar aan.  
Dit betekent dat sommige 
materialen slechts in één van 
beide vestigingen te vinden zijn. 

Wil je weten waar je een bepaalde titel 
vindt, en of je de materialen al dan niet 
kan lenen? Raadpleeg dan onze catalogus 
op zoeken.hasselt.bibliotheek.be.
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Jeugd- en jongerencollectie
Jonge lezers  kunnen kiezen uit een ruim en divers aanbod.

 – Nederlandstalige leesboeken, gedichten, voorleesboeken, sprookjes;
 – anderstalige leesboeken en easy readers;
 – strips;
 – weetboeken;
 – tijdschriften;
 – kinder- , tiener-, en gezinsfilms;
 – muziekcd’s en luisterboeken; 
 – tijdschriften;
 – games (vestiging Kuringen).

Voor de meeste van deze materialen wordt aangegeven voor welke leeftijd  
ze geschikt zijn.

Literatuur
Deze collectie bestaat uit verschillende onderdelen waarin de materialen 
alfabetisch geordend staan.

 – Nederlandstalige literatuur, poëzie & luisterboeken;
 – anderstalige literatuur in het Frans, Engels, Duits, Spaans & Italiaans;
 – toneel (vestiging Dusart); 
 – strips, graphic novels & manga’s voor volwassenen;
 – e-readers (vestiging Kuringen).

Muziek
Deze collectie staat opgesteld volgens genre.

Film en tv-series
BHL heeft een ruim aanbod aan speelfilms, documentaire films, verfilmde  
literatuur, en tv-series alfabetisch geordend op titel.
Naast films op dvd, is er een ook collectie blu ray (vestiging Kuringen).
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Kranten en tijdschriften
In het leescafé van vestiging Dusart kun je elke dag binnen- en buitenlandse 
kranten, week- en maandbladen lezen. Geniet hierbij ook van een lekker kopje 
koffie of een verfrissend drankje. 

Meer dan 7 000 tijdschriften van over de hele wereld kun je hier lezen via  
het aanraakscherm. 

Ook in vestiging Kuringen kun je in alle rust je dagelijkse krant of favoriete 
tijdschrift lezen.

Informatieve collecties
Deze collectie is ingedeeld in vakdomeinen en staat numeriek geordend volgens 
het SISO-systeem.

 – algemeen, bibliotheekwezen, media;
 – wijsbegeerte, godsdienst;
 – sociale wetenschappen, economie, recht;
 – psychologie, opvoeding, onderwijs;
 – wetenschappen, geneeskunde, milieu, gezondheidszorg, sport, techniek;
 – muziek en film (alles over muziek, film en podiumkunsten) ;
 – taal- en letterkunde (alles over taal en literatuur) ;
 – geschiedenis, land- en volkenkunde, krijgswetenschappen;
 – kunst.

Binnen elk van deze vakdomeinen vind je volgende onderdelen terug: 
 – een referentiecollectie (enkel te raadplegen, herkenbaar aan de opvallende 

oranje cirkel) ; 
 – tijdschriften (in vestiging Dusart enkel te raadplegen) ;
 – leenbare materialen (boeken, dvd’s) ;
 – in vestiging Dusart vind je ook nog een groot aanbod digitale bronnen (databan-

ken en websites per vakdomein): bibliotheek.hasselt.be/digitale-bibliotheek
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Erfgoedcollecties
De Collectie Limburgensia verzamelt alles wat bijdraagt tot het culturele  
geheugen van de regio Limburg. Tekstdocumenten en beeld- en  
geluids documenten, met momenteel meer dan 900 000 materialen  
en verschillende deelcollecties. 

De Collectie Oude Drukken is een bewaarcollectie van Bibliotheek Hasselt 
Limburg die drukwerken bevat die dateren van vóór 1840. 
BHL bewaart, nauw verbonden aan de collectie Oude Drukken, ook een verzame-
ling van 150 handschriften. Hiervan zijn de fraai verluchte 16de-eeuwse graduale 
uit de abdij van Sint-Truiden en de aflaatbrief van de abdij van  
Herkenrode uit 1363 door de Vlaamse Gemeenschap als topstukken erkend.  
Meer info: bibliotheek.hasselt.be/erfgoed.

Magazijn
Een belangrijk deel van de openbare collectie van BHL staat opgesteld in  
het magazijn. Deze materialen (boeken, dagbladen, tijdschriften, cd’s, dvd’s ...)  
kun je opvragen om te lenen, ter plaatse in te kijken of te kopiëren. 

Materialen uit het magazijn kun je tijdens de openingsuren tot een half uur voor 
sluitingstijd opvragen. 

Bij de medewerkers aan het informatiepunt kun je steeds terecht voor hulp met 
je magazijnaanvragen.
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VESTIGING KURINGEN
In vestiging Kuringen staan er, afhanke
lijk van speciale acties of de actualiteit, 
steeds één of meerdere themastanden 
opgesteld.

THEMASTANDEN
VESTIGING DUSART
Verspreid doorheen de bibliotheek kom 
je heel wat vaste themastanden tegen.  
Veel bibliotheekbezoekers ontdekken  
zo boeken, cd’s en dvd’s en laten zich 
verrassen.

 
IN FOCUS

Op deze themastand zetten we actuele 
thema’s in de kijker en spelen we in op 
recente nieuwsfeiten. 

TOP 10 

De ‘Top 10’ voor jeugd, jongeren en 
volwassenen biedt tips van het personeel  
aan: nieuwe, populaire of langverwachte 
boeken, cd’s en dvd’s aan. Elke titel wordt 
minstens in 5 exemplaren aangeboden 
(Literatuur zelfs in 20 exemplaren). 
Opgelet! De leentermijn van deze 
materialen kun je niet verlengen.

EX-TOP 10 

Materialen die ooit werden geselecteerd 
voor de Top 10 vind je terug op de Extop 
10stand. 

NIEUW IN COLLECTIE

Nieuw aangekochte materialen plaatsen 
we niet rechtstreeks in de rekken, maar 
vind je op de verschillende ‘nieuw in 
collectie’presentatiemeubels.©
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TAAL-GARAGE 

Een zelfstudieproject voor mensen  
die Nederlands willen leren.  
BHL presenteert speciaal  
geselecteerde boeken en cursussen  
op de ‘Taalgarage’ stand.
 
PRIJSWINNAARSSTAND

Zowel voor literatuur als voor muziek en 
film worden jaarlijks heel wat nationale 
en internationale prijzen uitgereikt. De 
prijswinnaarsstanden in de bibliotheek 
verzamelen deze pareltjes! 

NOMINATIESTAND

Aan de uitreiking van literaire prijzen uit 
het Nederlandstalig taalgebied gaan de 
‘nominaties’ vooraf. Deze genomineerden 
plaatsen we op de nominatiestand.  
De winnaars worden verplaatst naar  
de prijswinnaarsstand.

LIMBURGSTAND

Op deze stand richten we onze schijn
werpers op Limburgse schrijvers en 
illustratoren.

UITGELICHT!

In de selectie ‘Uitgelicht!’ tonen we een 
deel van onze uitgebreide collectie cd’s 
en (muziek)dvd’s. 

POP-UPS

Naast de vaste themastanden verschijnen 
er regelmatig popupstanden die inspelen 
op de actualiteit of die gelinkt zijn aan 
thema’s die op dat moment actueel zijn. 
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Aantallen 
Welke en hoeveel materialen je kunt 
lenen is afhankelijk van je leeftijd.    
Je vindt de juiste aantallen terug in  
het gebruikersreglement.

Leentermijn
De leentermijn bedraagt 3 weken.  
De uiterste inleverdatum staat op  
je leenticket. 

Verlengen
Je kunt de leentermijn van jouw materia
len gratis verlengen. Verlengen kan niet 
wanneer de materialen gereserveerd zijn 
door een andere persoon.

Verlengen kun je thuis via  
mijn.bibliotheek.be;  telefonisch via 
011 29 59 00 (vestiging Dusart) of 
011 24 43 00 (vestiging Kuringen);
aan de zelfleenbalies in de bibliotheek.

Je kunt maximum 2 keer de leentermijn 
van jouw materialen verlengen, telkens 
voor een periode van drie weken.

Let op: sommige materialen kun je enkel 
raadplegen en niet lenen. Zo kunnen 
materialen uit de erfgoedcollecties, 
naslagwerken en materialen ouder dan 
1945 enkel geraadpleegd worden. Deze 
info vind je steeds in de catalogus op 
zoeken.hasselt.bibliotheek.be.

Reserveren
Zijn de materialen die je zoekt door 
iemand geleend? Wil je dat de bibliotheek 
ze voor jou aan de kant houdt zodra ze 
worden ingeleverd? Dan kun je ze tegen 
betaling reserveren.
Let op: je kunt enkel materialen reserve
ren die uitgeleend zijn!

LENEN
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Het lenen van materialen is gratis, voor 
enkele andere diensten vragen we wel 
een bijdrage.

De tarieven die gelden voor het lidmaat
schap, de diensten en het telaatgeld staan 
opgesomd in het gebruikersreglement.

Reserveren kun je via onze catalogus  
(bibliotheek.hasselt.be). 
Een bibliotheekmedewerker kan je 
hiermee altijd helpen.

Wij verwittigen je zodra je reservatie 
binnenkomt en houden de gereserveerde 
materialen 14 dagen voor jou aan de kant.

Praktisch
Lenen van materialen doe je aan de 
zelfleenbalies. 

Opgelet: controleer of de materialen 
volledig en in goede staat zijn wanneer je 
de bibliotheek verlaat. Zitten alle cd’s in 
de box of in de taalcursus? Zit de kaart bij 
de reisgids? Op de verpakking lees je 
welke materialen erin zouden moeten 
zitten. Meld eventuele gebreken bij een 
medewerker aan het onthaal.

TARIEVEN

GEBRUIKERS 
REGLEMENT

Het volledige gebruikersreglement vind 
je op bibliotheek.hasselt.be/gebruikers
reglement of kun je afhalen aan  
het onthaal.
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Informatiebemiddeling
Op elke verdieping vind je een infor
matiepunt. Onze medewerkers helpen je 
met al je vragen over de catalogus,  
de collecties, aankoopsuggesties, enz.

Gratis wifi 
Elk lid kan gratis gebruik maken van onze 
wifi. Vraag info aan de onthaalbalie.
Je voucher (vestiging Dusart) blijft  
een kalenderjaar geldig.

WAT BIEDT BHL  
JE NOG MEER?

Pc’s met gratis internettoegang 
Elk lid kan gebruik maken van  
een internetpc. 

Kopiëren en afdrukken 
Met je lidkaart kun je informatie van  
het internet, uit de digitale bibliotheek  
of van je eigen usbstick afdrukken.  
Aan de betaalautomaat zet je een bedrag 
op je lidkaart waarmee je je afdrukken of 
kopieën betaalt. 

Bookcopier (vestiging Dusart)
Kwetsbare documenten zoals bv. 
Limburgensia, ingebonden kranten, … 
mogen enkel gekopieerd worden met de 
speciaal daarvoor bestemde bookcopier.

Studie- en werkplekken
Vestiging Dusart heeft meer dan 350 
studie en werkplekken, verspreid over 
de hele bibliotheek. Er zijn overal 
voldoende stopcontacten voorzien. 

Ook in vestiging Kuringen kun je gebruik 
maken van de aanwezige werkplekken.
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Om zeker niets te missen raden we je aan jezelf goed te informeren. 
Zeker de lezingen trekken de laatste jaren veel volk en daar zijn we 
blij om. Deze populariteit heeft ook zijn gevolgen voor de laatkomers: 
plekjes zijn gegeerd, snel reserveren is de boodschap.  
We communiceren via heel wat kanalen en geven je voor de meest 
actuele informatie deze tips.

HOE BLIJF JE OP  
DE HOOGTE?

 – Raadpleeg onze website  
bibliotheek.hasselt.be;

 – word fan van onze facebookpagina 
(Bibliotheek Hasselt Limburg); 

 – schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief 
via bibliotheek.hasselt.be/nieuwsbrief;

 – raadpleeg www.uitinhasselt.be  
en www.uitinvlaanderen.be;

 – hou informatieschermen, affiches  
en stoepborden in de bib in de gaten;

 – neem een flyer mee naar huis. ©
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CONTACT
Vestiging Dusart
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt
Tel. 011 29 59 00

Vestiging Kuringen
Joris van Oostenrijkstraat 55
3511 Hasselt – Kuringen
Tel. 011 24 43 00

bibliotheek@hasselt.be
bibliotheek.hasselt.be
foto’s: links © Inge Delée, rechts © Roland Hermans
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