✃

Gebruiksaanwijzing voor dit handtekeningenvangertje:
1. Druk deze pdf af op dik papier (160g). Kies in de printerinstellingen
voor afdrukken zonder marges ("borderless A4" of iets gelijkaardigs)
2. Laat nu de knutselaar in jezelf los
3. Knip of snij langs de volle lijnen. Je hebt nu twee "L"-vormige stukken
die er ongeveer als volgt uitzien: links ▛ en rechts ▜ met de lange zijdes
aan de bovenkant
4. Plak het rechter- op het linkerdeel, hou daarbij rekening met de breedte
van het scherm waarvoor het geheel moet dienen. Het resultaat
ziet eruit als een platte "U" die op haar kop staat
5. Vouw de boord van 1 cm langs de stippellijnen naar achter
6. Bevestig het geheel met dubbelzijdige plakband aan de bovenkant
van de zelfuitleenpost
7. Herhaal stappen 1 t.e.m. 6 voor elke uitleenpost in je bib
8. Proﬁciat: je vestigt nu de aandacht van elke lener (en terugbrenger)
die aan deze uitleenposten passeert op de campagne #bibvooriedereen
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Google geeft je 100.000 antwoorden,
een bibliotheekmedewerker helpt je
het juiste antwoord te vinden.
(vrĳ naar Neil Gaiman)

Doe het niet voor ons, doe het voor jezelf.
Omdat je het belangrĳk vindt dat je gemeentebestuur
blĳft investeren in de bib. En omdat je wil bĳdragen
aan een warme en duurzame samenleving
met oog voor kennis, innovatie en ontmoeting

"Bibliotheken zĳn kathedralen van kennis
en cultuur. Literaire havens vol wetenschap
en techniek. Steden van verleden en toekomst."
(Frank Deboosere, weerman VRT)
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Onderteken het bibcharter,
hier of op www.bibvooriedereen.be

Hier plakken !

Vlaanderen, dat zĳn meer dan 300 Openbare Bibliotheken met daarin meer dan 250 miljoen
boeken, cd's, dvd's, games... niet alleen voor meer dan 1,4 miljoen leners maar voor iedereen.
Hoe help jĳ om ervoor te zorgen dat de bibliotheek als basisdienst voor elke burger
ook in de toekomst vanzelfsprekend blĳft?

