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Bibliotheek Hasselt Limburg vestiging Kuringen ondergaat momenteel
heel wat veranderingen.
We houden jullie er graag over op de hoogte via een nieuwsbrief.

V.U.: burgemeester Vandeput, Limburgplein 1, 3500 Hasselt

VRAAG HET AAN – MATERIALEN UIT HET MAGAZIJN
EINDEJAARSPERIODE IN DE BIBLIOTHEEK
IJSLANDSE KERSTTIP: JOLABOKAFLOD
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VRAAG HET AAN – MATERIALEN UIT HET MAGAZIJN
Magazijnaanvragen nemen ter plekke veel tijd in beslag. Daarom vragen we om de
aanvragen uit de collectie van Kuringen op voorhand te versturen naar de bib.
Hoe weet je of een materiaal in het magazijn staat?
• Je gaat naar hasselt.bibliotheek.be en zoekt deelcollectie Kuringen
• Je geeft je zoekterm in de balk in, bv. “Miami Vice”
• Bij de resultatenlijst kun je klikken op waar staat het
• Als daar het woord magazijn tevoorschijn komt, dan weet je dat het
materiaal niet in open kast staat, bv plaats in de bib: Magazijn Muziek en film
Hoe doe je de aanvraag?
• Om dan bv. “The best of Miami Vice” aan te kunnen vragen heb je deze
informatie bij plaats in de bib nodig: Magazijn Muziek en film 68-MIAM-1254
• Die informatie stuur je naar bibliotheek.dienstverlening@hasselt.be
• Zodra je materialen klaar liggen, ontvang je een mailtje!

EINDEJAARSPERIODE IN DE BIBLIOTHEEK
We leven er op een ander manier naartoe dan in een ‘normaal’ jaar, maar de kerstperiode
komt eraan en zorgt zoals steeds - of misschien nog meer - voor lichtjes, liefde en bezinning.
Extra ‘kerstig’ leesvoer, muziek en films, je komt de standen vanzelf tegen in de bibliotheek!
			
Beide bibliotheken zijn gesloten
				
• op donderdag 24 en vrijdag 25 december
				
• op donderdag 31 december en vrijdag 1 januari

IJSLANDSE KERSTTIP: JOLABOKAFLOD
Maak er een mooi en veilig eindejaar van!
Misschien eens op de Ijslandse manier?
Tuurlijk, gezellig in je bubbel eten en drinken tot
je in de zetel in slaap valt, heeft ook zijn charme.
Maar wat IJslanders elk jaar op de avond van
24 december doen, lijkt ons nog een pak gezelliger.
Zij schenken elkaar op kerstavond boeken en
spenderen de rest van de avond lezend, met een mok warme chocolademelk erbij.
Ze noemen deze traditie Jolabokaflod oftwel De Kerstboekenvloed.
Laat ons weten wat je er van vond!
Met vragen kun je op weekdagen telefonisch bij ons terecht op het nummer
011 29 59 00 (10.00 - 18.00 uur) of natuurlijk bij onze medewerkers in de bibliotheek.

