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Bibliotheek nieuws: betere dienstverlening door zelfbediening
De hand over hand toenemende automatisering in het
bedrijfsleven gaat ook aan bibliotheken niet voorbij.
Zelfbediening wint in bibliotheken steeds meer terrein, ook
in onze regio. Onlangs hebben “intelligente boekenbussen”
en “selfchecks” hun intrede gedaan in Bibliotheek PijnackerNootdorp, en inmiddels is ook de eerste vestiging van
de 3B-Bibliotheek al voorzien van zelfbedieningsbalies.
Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs volgen binnenkort.
Zelfbediening houdt in dat de materialen automatisch van
uw lenerspas worden afgeboekt zodra u deze in de vernieuwde
inleverbus / intelligente boekenbus stopt. Bij de “selfchecks”,
de uitleenpunten, leent u de materialen die u mee wilt nemen
aan uzelf uit met behulp van een scanner. De collectie moest
hiervoor voorzien worden van een RFID-label inclusief een
beveiligingstrip.
Met het in gebruik nemen van zelfbedieningsbalies bereikt de
bibliotheek grotere efficiency. Handelingen gaan sneller en de
wachttijd wordt na verloop van tijd korter. U heeft een beter
overzicht van wat er op uw lenerspas staat en u krijgt meer
privacy. Alle geldhandelingen gebeuren echter nog aan de balie.

Voor de medewerkers wordt voldaan aan de strengere Arbo-eisen,
en worden veel voorkomende klachten aan pols en schouders
voorkomen. Doordat vele routinematige handelingen komen te
vervallen is er een betere en nieuwe dienstverlening mogelijk.
Ook komt er nu meer tijd voor informatie en advies. De
vestigingen Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk gaan begin 2009
over op zelfbediening.

ZinnenverzinzinZinnenverzinzinZinnenverzinzinZinnenverzinzinZinnenverzinzin
Het motto van de Kinderboekenweek 2008 is
“Zinnenverzinzin” met als thema poëzie. De prachtige
poëzie die er voor en door kinderen in de afgelopen jaren
geschreven is krijgt hiermee volop aandacht. In Lansingerland
én Pijnacker-Nootdorp zijn er tijdens de kinderboekenweek
voorstellingen voor kinderen in de bibliotheken.
Mijn Familie
Mijn moeder werkt.
Mijn vader werkt.
Mijn grote zus werkt.
Mijn andere zus werkt.

Mijn poes luiert.
Mijn konijn luiert.
En ik?
Ik dicht.
Sarita Keilman, 10 jaar

Poppenkast
Op woensdag 1 oktober in Bibliotheek Pijnacker en 8
oktober in Bibliotheek Nootdorp is er poppenkast voor
kinderen van 3 t/m 6 jaar door Erika Dreuning van ’t
Sprekende Koffertje. De toegang is gratis.
Tijd: 14.30 – 15.15 uur.
Omdat ik je zo lief vind
Op zaterdag 11 oktober is er in Bibliotheek Bergschenhoek
voor kinderen vanaf 4 jaar de voorstelling “Omdat ik je zo
lief vind” door Rik Rikken, i.s.m. gastouderbureau Kid-It.
Kaartjes kosten € 4,00 p.p. Tijd: 15.00-16.00 uur.
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Heeft u soms alles al gelezen van uw favoriete auteur
en vindt u het moeilijk om een keuze te maken
voor een nieuwe roman? Vraag dan een online
romanadvies op.
Raadpleeg onze websites
• www.3b-bibliotheek.nl en
• www.bibliotheekpijnackernootdorp.nl
en u krijgt een overzicht van schrijvers in hetzelfde
genre. In de bibliotheek zelf kunt u deze informatie
eveneens op de computers opvragen.
Bibliotheek Pijnacker-Nootdorp:
Julianalaan 47, 2641 HB Pijnacker
Koningin Wilhelminastraat 5, 2631 CW Nootdorp
www.bibliotheekpijnackernootdorp.nl
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Bereik je ideale gewicht! - Sonja Bakker
Nieuwe buren - Saskia Noort
Komt een vrouw bij de dokter - Kluun
De weduwnaar - Kluun
De vliegeraar - Khaled Hosseini
Rendez vous - Esther Verhoef
De Delta deceptie - Dan Brown
Knielen op een bed violen - Jan Siebelink
Het zijn net mensen - Joris Luyendijk
Het Bernini mysterie - Dan Brown

Telefoon:
015 - 369 44 30 (Pijnacker)
015 - 310 69 33 (Nootdorp)
Voor adressen 3B-Bibliotheek zie ommezijde.

