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updateUPDATE 22

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

GOED BOEK?

OPGELET op donderdag 26/05 is de bibliotheek gesloten



LEESTIPS VOOR IEDEREEN

Het team van de bibliotheek kent de collectie door en door. 
Op zoek naar een goed boek? Spreek onze medewerkers gerust aan. 
 
Gebruik onze catalogus thuis of in de bib. Krijg meteen een overzicht van de nieuwste 
materialen of gebruik de filters om te zoeken op thema, auteur, soort materiaal...

► HASSELT.BIBLIOTHEEK.BE

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. 

LEESTIPS VOOR VOLWASSENEN: MIJN LEESTIPPER

LEESTIPS VOOR KINDEREN: BIEBLO EN BOEKENZOEKER

Mijn Leestipper geeft je persoonlijke boekentips recht uit de collectie 
van de bib. De boeken worden speciaal voor jou geselecteerd uit onze 
collectie Nederlandstalige fictieboeken, op basis van je leesvoorkeuren 
en je leenhistoriek. Elke maand verrast Mijn Leestipper je met nieuwe 
leestips op maat. Zo weet je altijd wat gelezen.

	 ► HASSELT.BIBLIOTHEEK.BE/MIJNLEESTIPPER

Vindt jouw kind ook soms moeilijk een leuk boek in het ruime 
aanbod van de bib? Bieblo helpt lezers van 6 tot en met 14 jaar 
een handje. Spelenderwijs kiezen ze in Bieblo de thema’s, die 
ze leuk vinden. Op basis van de gekozen thema’s tipt Bieblo 8 
boeken, die perfect bij hun leeftijd en interesses aansluiten. Én 
de voorgestelde boeken zijn op dat moment beschikbaar in de bib.

► BIBLIOTHEEK.HASSELT.BE/BIEBLO

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is er ook Boekenzoeker. 
Ze vinden er leestips op basis van hun voorkeuren. 
Je kunt selecteren op thema en zelfs op het aantal pagina’s. 
Een kort lees- of luisterfragment geeft hen telkens een voorsmaakje.

► WWW.BOEKENZOEKER.BE


