Berchem, 27 mei 2018

Doe mee! Voer mee campagne met ons.

Beste bibliothecaris

Dat bibliotheken moeten blijven bestaan, daar hoef ik je allicht niet van te overtuigen. Maar bevestigde je
dat al? Beklemtoonden de klanten het nut van de bib al?
Als studenten van de Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde, zijn we begaan met het
bestaansrecht van bibliotheken. In het kader van een projectopdracht ondersteunen we de campagne van
de VVBAD ‘bibvooriedereen’. Wij helpen om deze campagne onder de aandacht te brengen met als doel
zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen.
Om dit te realiseren ontwierpen we een ‘handtekeningenvanger’. Deze dient om computers op te fleuren,
de aandacht van de gebruikers te vestigen op de actie en in één moeite door handtekeningen te
verzamelen. We geven je deze handtekeningenvanger in pdf-formaat. Je kan het ontwerp aanpassen aan
de breedte van de in jullie bib gebruikte schermen. En je kan er uiteraard zoveel maken als je zelf wil.
Om het helemaal af te maken, krijg je van ons ook nog een ontwerp van een doosje. Daar kunnen de
klanten de handtekening in deponeren of misschien kan je deze vullen met suikerhartjes. We dragen de bib
immers een warm hart toe.
Het resultaat vind je in bijlage. Het bestaat uit een eenvoudig knutselwerkje. Wees gerust: al wat je nodig
hebt, is een printer, A4-papier van 160g/m², een schaar, (dubbelzijdig) plakband en je creatieve zelf.
Dus laat je niet tegenhouden. Zet vandaag nog je schouders onder deze campagne en verzamel zoveel
mogelijk handtekeningen.
Als bibliotheekmedewerker in spé ijver ik voor het behoud van zo’n fantastische werkplek. En dank ik je
hartelijk voor je steun.

Vriendelijke groeten,
Guy, Kara, Nancy, Ben, Liesbeth, Daniëlla, Richard, Inge, Marjolijn, Tim
Cursisten van de Initiatie BDI – de klas van 2017-2018

PS Help ons om goede punten te scoren voor deze projectopdracht en laat ons weten dat je meedoet. Een
foto van het resultaat zou leuk zijn. Je mag deze naar onze leerkracht
erna.vandenabeele@so.antwerpen.be sturen.

