De toekomst van
de bibliotheek
Redenen om over 10 jaar lid te zijn van
een bibliotheek

Merendeel van de panelleden heeft er vertrouwen in dat de bibliotheek
over 10 jaar nog bestaat. Panelleden geven enerzijds aan dat de
bibliotheek moet blijven focussen op de basisfuncties om in de
toekomst te blijven bestaan, anderzijds dat de aandacht moet liggen
bij verblijf, ontmoeting, eBooks en nieuwe media.

Mogelijke bibliotheekfuncties over 10 jaar
Mannen

67% Informatie en kennis

85%

61%

Papieren boeken lenen

Inspiratie opdoen
63% Leren en educatie

56%

48% Verblijf en comfort

Bestaan is belangrijk

51%

Andere materialen lenen

50%

Vrouwen

Goedkoop eBooks lenen

Top 4 interesse alternatieve bibliotheekvoorzieningen per leeftijdsgroep

72% Leren en educatie
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Servicepunt met medewerkers
50%

Biebpanel

52%

56 jaar of ouder

51%

36 tot 55 jaar

38%

16 tot 35 jaar

62% Informatie en kennis

54% Verblijf en comfort

Afhaalpunt
44%

Biebpanel

39%

56 jaar of ouder

47%

36 tot 55 jaar

53%

16 tot 35 jaar

Top 3 mogelijke partners voor bibliotheken
56%

Kunstuitleen

49%

Kunst- en cultuurcentrum

42%

Buurthuis / wijkcentrum

Servicepunt zonder medewerkers
44%

Biebpanel

39%

56 jaar of ouder

47%

36 tot 55 jaar

51%

16 tot 35 jaar

Bibliobus
36%

Biebpanel

41%

56 jaar of ouder

32%

36 tot 55 jaar

26%

16 tot 35 jaar

Wenselijkheid dat de bibliotheek over 10 jaar alleen
nog maar digitale diensten levert
87%

8%

4%

Wenselijkheid dat de bibliotheek over 10 jaar een
pand deelt met een andere organisatie
63%

30%

Het onderzoek is in oktober 2013 uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van ProBiblio. Aan het onderzoek hebben 10.625
leden van het BiebPanel deelgenomen van 41 verschillende deelnemende bibliotheken uit heel Nederland. Voor meer informatie kunt u terecht op biebpanel.probiblio.nl of
contact opnemen met Daniëlle Koning onderzoeksadviseur, dkoning@probiblio.nl
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