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De Bibliotheek van nu en de toekomst is
een huis vol boeken en verhalen, kennis en
informatie, ontmoetingen en inspiratie.
Ons doel is dat iedereen in staat is om mee
te doen in de samenleving.
Daarvoor richten we ons op geletterdheid,
digitale inclusie en een leven lang leren. In
alles wat we doen staat de ontwikkeling
van mensen centraal. De Bibliotheek en
haar voorzieningen zijn vrij toegankelijk
voor iedereen.
Kortom: Bibliotheek Salland is een
maatschappelijk educatieve bibliotheek.
We werken samen met talloze organisaties
in het onderwijs, het sociale domein en de
gemeenten in ons werkgebied.

2020, coronamaatregelen. Bij het Taalpunt aan een tafeltje in de Bibliotheek
zitten en samen met een taalvrijwilliger
Nederlands oefenen – dat ging dus even
niet. Daarom ging het Taalpunt op pad:
samen buiten wandelen en in de buitenlucht Nederlands oefenen.

Drie pijlers
Om te beginnen is en blijft de Bibliotheek de
Schatkamer. Niet alleen een vindplaats van kennis,
verhalen en informatie, maar ook een openbare
ruimte voor iedereen. Hier zijn voorleesuurtjes,
cursussen en workshops, je kunt er werken, kranten
en bladen lezen – en natuurlijk voor een lage prijs lid
worden en boeken lenen. 24% van de inwoners in ons
werkgebied is lid van de Bibliotheek Salland.
Goed lezen en digitale geletterdheid vormen de
basis voor een betere toekomst voor kinderen, in hun
onderwijsloopbaan en hun latere leven. Bij Jeugd en
onderwijs werken we leesachterstanden bij kinderen
weg; liever nog, we voorkomen dat ze ontstaan. Via
het onderwijs, de kinderopvang en rechtstreeks in
en vanuit de bieb benaderen we kinderen, maar ook
ouders. Zo willen we de cyclus van laaggeletterdheid
doorbreken en een positieve leesontwikkeling stimuleren. Daarnaast bieden we een uitgebreid programma van activiteiten en workshops op het gebied van
digitale geletterdheid en 21ste-eeuwse vaardigheden.
Een bereik van minimaal 70% van de jeugd met onze
programma’s en activiteiten is ons doel.
Meedoen in de maatschappij vraagt veel van mensen.
Taal, gebruik van digitale middelen en allerlei vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid
of werk: er zijn in Nederland circa 4 miljoen mensen
die het hiermee moeilijk hebben. In de programmalijn Leven lang ontwikkelen helpen we mensen om
basisvaardigheden te leren zich persoonlijk te ontwikkelen en te werken aan duurzame inzetbaarheid. We
hebben een veelzijdig aanbod aan cursussen. Daarnaast verzorgt de Bibliotheek Salland het Informatiepunt Digitale Overheid, het Taalpunt en een gevarieerd aanbod culturele activiteiten en lezingen. In een
sterk gedigitaliseerde maatschappij is de Bibliotheek
tegelijk een fysieke plek voor informatievoorziening,
educatie, ontmoeting en inspiratie, en gids in de
digitale wereld.

E-books en luisterboeken brengen nog meer
verhalen en informatie binnen bereik. Foto:
oktober 2020, Raalte. In de Schatkamer laat een
team voorlichters de bezoekers kennismaken
met de nieuwe mobiele app voor digitaal lezen
en luisteren.

Met goed lezen kan je niet vroeg genoeg
beginnen.
Foto: Ommen, in de grote roze (voor-)leesstoel.

Missie en visie:
Bibliotheek Salland is een
laagdrempelige, publieke
voorziening die mensen
helpt bij hun persoonlijke
ontwikkeling om hun de
kans te bieden volwaardig en
zelfstandig aan de samenleving
deel te nemen.
De bibliotheek is ook een
ontmoetingsplaats waar
mensen terecht kunnen om te
ontspannen, te leren, zich te
informeren en kennis, ervaring
en interesses met elkaar te
delen. (...)
De Bibliotheek draagt bij aan
het welzijn van het individu
en de (kennis)samenleving als
collectief.
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