JONGEREN VAN 13 T/M 17 JAAR
IN DE BIBLIOTHEEK
Eén op de vijf jongeren leest graag een boek in hun vrije tijd, maar andere bezigheden, zoals YouTube kijken en
afspreken met vrienden zijn meer favoriet. Toch leest de helft van de jongeren weleens een boek voor zijn plezier.
Jongeren zouden graag willen dat de Bibliotheek een moderne en gezellige plek is met jonge medewerkers, waar
ze huiswerk kunnen maken, vrienden ontmoeten, boeken lezen, gamen en dergelijke.
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HUIDIG BIBLIOTHEEK BEZOEKGEDRAG
Ga je wel eens naar de (openbare) Bibliotheek?
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DE BIBLIOTHEEK IN DE TOEKOMST
We hebben enkele voorbeelden van hoe de
Bibliotheek er in de toekomst uit kan zien.
Wat zou de Bibliotheek volgens jou vooral
moeten doen? Top 2
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De Bibliotheek is vooral
een leuke plek. Je kunt
er mensen ontmoeten
en iets eten/drinken.
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De Bibliotheek is er
vooral voor het lezen
en lenen van boeken.

Als je zelf de directeur van de Bibliotheek zou zijn,
wat zou je dan veranderen in de Bibliotheek?
Gezellige muziek op de
achtergrond en niet iemand die er
rond loopt alsof je kattenkwaad
uit wilt gaan halen en dat je er
wel mag giechelen.

Andere dingen
dan alleen
boeken, meer
films en games.
Meer jonge
medewerkers.

Ik zou twee gedeeltes maken.
Eén gedeelte waar je rustig kunt
studeren, maar ook een gedeelte
waar je filmpjes kunt kijken.

Het onderzoek is in oktober 2017 uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van ProBiblio. Aan het
onderzoek hebben 997 kinderen in de leeftijd van 13-17 jaar uit heel Nederland deelgenomen. Zowel leden als niet-leden van de Bibliotheek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berthy Nijhuis, onderzoeksadviseur (onderzoek@probiblio.nl).

