
DE BIBLIOTHEEK ALS ‘CULTURELE VERBINDER’

In gesprek met Brigitte Kerkhoven, Bibliotheek Bollenstreek

1 Het Cultureel Café kennen al wel in de Bollenstreek, in Lisse maar nog niet in
Teylingen. De formule in Lisse is dat het steeds door een andere partner wordt
georganiseerd. Daar kunnen partners steeds een pitch houden, over waar zij mee
bezig zijn. Ook de bibliotheek heeft daar een Cultureel Café georganiseerd.

2 Als het gaat om cultuur, wordt de bibliotheek soms overgeslagen. Men denkt aan
nog steeds aan het alleen maar uitlenen van boeken. We doen inmiddels veel meer,
maar dat imago is hardnekkig. We zijn ook actief bezig met taal, via een Taalhuis en
Taalmaatjes. Dat gebeurt in de bibliotheek, maar ook daarbuiten. Onze vrijwilligers
zijn sinds kort ook thuis aan het voorlezen. Ook hebben we inmiddels een digitaal
inloopspreekuur. Bij de kunstroute was de bibliotheek ook een aanloopplek.

3 Met dit werk verandert de bibliotheek wel wat van karakter. Het is al lang niet
meer dat stiltecentrum van vroeger. Het grote voordeel is, iedereen kent ons en we
zijn een objectieve partij. Onze droom is echt een community-library te worden. Met
in ons gebouw meerdere instellingen waarmee we actief samenwerken. Het doel is
meer van en door mensen te worden. We richten ons meer op groepen mensen met
specifieke interesses en nodigen hen uit bij ons hun verhaal te komen delen.

4 We kunnen bijvoorbeeld ook een podium bieden aan uitvoerende kunstenaars.
Ons leescafé is daarvoor af en toe te klein, maar we kunnen als merk bibliotheek
ook uitwijken naar andere ruimtes. We werken ook buiten openingstijden. Het hele
gebouw is van ons, daar mogen we dan ook wel gebruik van maken.

5. De kern is dat we niet meer alleen boeken uitlenen maar verhalen doorgeven. Dat
kan in de vorm van een boek maar ook in andere ‘dragers’. Dit is wat wij gemeen
hebben met veel culturele instellingen.


