De Bibliotheek Moerbeke: Ontdekken, Ontmoeten en Ontspannen
Tijdens de opening van de nieuwe bibliotheek, in december 2011, in het oud Stationsgebouw zijn drie woorden
genoemd die de missie van de bibliotheek Moerbeke omschrijven: Ontdekken, Ontmoeten en Ontspannen. Deze
drie begrippen omvatten dat waar de bibliotheek Moerbeke voor staat en zijn hieronder verder toelicht.
Om de missie van de bibliotheek te volbrengen zijn er ruime openingsuren op klantvriendelijke momenten.

Ontdekken
De bibliotheek wil bijdragen aan het verkleinen van de informatiekloof. Iedereen heeft recht op toegang tot
informatie ongeacht leeftijd, geslacht, financiële situatie, opleiding en andere persoonlijke factoren. De bibliotheek
stelt dan ook een onafhankelijke en veelzijdige collectie tot de beschikking van de gemeenschap. Ontdek in de
bibliotheek boeken voor de allerkleinsten tot literatuur, informatieve boeken voor jeugd en volwassenen, strips,
tijdschriften en films. Ontdek de nieuwste uitgaven maar ook tijdloze klassiekers. Ontdek bekroonde werken en
leer nieuwe genres en onderwerpen kennen. Ook voor personen met een leesbeperking zijn er aangepaste
collecties te ontdekken. Door de samenwerking met de scholen in de gemeente ontdekken de leerlingen de
collectie en het plezier van lezen .
In de online catalogus zijn alle beschikbare materialen omschreven. Surfend is de collectie te ontdekken en
worden de werken vindbaar in de bibliotheek. De bibliotheek biedt middelen en diensten zodat het voor iedereen
mogelijk is gebruik te maken van het collectie-aanbod.
De samenleving wordt steeds digitaler en ook hier valt nog veel te ontdekken. De bibliotheek biedt toegang tot de
veelheid aan digitale informatie en past de collectie en diensten aan, aan de uitdagingen die de digitalisering van
de maatschappij met zich meebrengt.

Ontmoeten
De bibliotheek wil een plaats zijn voor ontmoeting. In de leeszaal ontmoeten mensen elkaar in een ongedwongen
sfeer. Gesprekken ontstaan boven de kranten. Scholieren en studenten vinden in de bibliotheek een plek om
samen de studeren. Maar ook tijdens de georganiseerde activiteiten en tentoonstellingen ontmoeten mensen
elkaar en ontstaan er gesprekken.
Daarbij worden voor zowel scholen als particuliere bezoekers ontmoetingen georganiseerd met auteurs en
andere inspirerende sprekers.

Ontspannen
De bibliotheek is een rustige omgeving waar ontspanning mogelijk is. In de leeszaal kan in alle rust de dagelijkse
krant gelezen worden met een tas koffie.
De bibliotheekcollectie biedt naast informatie ook ontspanning, onder meer met fictieboeken, films, boeken over
uiteenlopende hobby’s en sport, luisterboeken en tijdschriften. Daarnaast organiseert de bibliotheek, ook in
samenwerking met andere gemeentediensten en/of externe instellingen, culturele- en informatieve activiteiten ter
ontspanning, inspiratie en verrijking.

