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Strijp-S (verzamelen bij de 
entree van het Klokgebouw)

Thema

1. Thuis in het digitale tijdperk  

2. Vak vaardig verder  

3. Iedereen inclusief  

4. Stralend middelpunt  

5. Out of the box

Kleur

De toekomst van het 
bibliotheekgebouw 
(Talk)

Duurzaam Doen Alkmaar: 
van collectie naar mensen 
(Workshop)

Studiogesprek 
Francesca van Berk 

Studiogesprek 
Tijs Rotmans 

Wikipedia in de Bibliotheek,
wie durft? 
(Workshop)

Delpher: een goudmijn voor 
historisch onderzoek 
(Workshop)

Leesconsulenten als trainee 
(Workshop)

Kennismaken met 
gedigitaliseerd Nederlands 
erfgoed 
(Workshop)

De rol van de Bibliotheek 
in cultuureducatie 
(Workshop)

Succesvol ouders betrekken 
(Workshop)

Hoe maak ik een FabLab in 
mijn Bibliotheek? 
(Workshop)

VakantieBieb trekt nieuwe 
doelgroepen aan 
(Workshop)

Gebruik meer beeld! 
(Workshop)

Makkelijker mediawijs 
met Mediamatch 
(Workshop)

Programmeren, een 
uitdaging voor de 
bibliotheek? 
(Workshop)

Slimmigheden voor ouderen 
(Workshop)

Muziek en het brein 
(Talk)

Hoe licht ik mijn organisatie 
door op innovatie-capaciteit?
(Workshop)

Het vergroten 
van gastvrijheid? 
Virtual attraction! 
(live presentatie en talks)

WYSIWYG337<: speciaal voor 
geeks, noobs en entrepeneurs 
(Geekborrel)

Lang leve de dorps- en 
wijkbibliotheek! 
(Debat)

Cocreatie voor een andere 
Bibliotheek 
(Workshop)

Hoe doet uw Bibliotheek 
het op (social) media? 
(Workshop)

Bibliotheken, 
gegevensverzameling 
en privacy 
(Fringemeeting )

Durf te delen - Iedereen 
publicist 
(Workshop)

De klant was koningin.... 
(Workshop)

De meerwaarde van 
internationalisering 
(Debat)

#BIEB010JONG 
(Talk van 30 min aangevuld 
met 15 min optredens)

Werkatelier in de wijk: 
laagdrempelig leren in 
de Bibliotheek 
(Talk)

Nieuwe doelgroepen in 
de Bibliotheek? Social CRM 
(Talk)

Leesbevordering in het 
vmbo, dat werkt! 
(Talk)

Scoor een Boek! 
(Talk)

Proeven van leiderschap 
(Talk)

Digitaal lezen, anders lezen?
(Talk)

Mediabegrip en BoekMee: 
innovatieve educatieve 
producten 
(Talk)

Europese aanbesteding 
boekeninkoop: hoe doe je dat? 
(Talk)

Leren door maken; mooie 
kans voor de Bibliotheek 
(Talk)

Identiteitsbewijs Eindhoven: 
een gezamenlijke missie voor 
een toekomstbestendige 
Bibliotheek (Talk)

De Bibliotheek: betere 
taal- en leesvaardigheid
voor iedereen? 
(Workshop)

Out-of-the-Bieb 
(Fringemeeting)

Wat is úw vraag aan 
de Koninklijke Bibliotheek? 
(Fringemeeting )

Een succesvol lokaal 
Bibliotheekbestel 
(Fringemeeting)

Studiogesprek 
Frits Spits 

Studiogesprek
Nelleke Noordervliet 

Urban Wandeltour 
Strijp-S 

Urban Wandeltour 
Strijp-S 

Urban Wandeltour 
Strijp-S 

Urban Wandeltour 
Strijp-S 
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PROGRAMMALIJNEN
Bits and Bytes

Vakvaardigheid voorop

Iedereen inclusief

Stralend middelpunt

Out of the box

OVERIGE
Urban Wandeltour

Studiogesprekken


