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Vanaf april gaat de Bibliotheek Midden-Brabant boeken op kleur

sorteren. Voorheen werden de boeken op auteur of op genre

gesorteerd, maar daar stapt de Bibliotheek nu helemaal van af. Ze

hopen dat mensen hierdoor uit hun comfortzone stappen en eens iets

anders lezen dan de gevestigde namen.

(https://�rstimpression.nl/open-dag/)

150.000 boeken

Collectioneur Leonoor van Dam is al druk bezig in de Bibliotheek

LocHal want het nieuwe beleid neemt veel tijd in beslag “Alleen in de
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LocHal, want het nieuwe beleid neemt veel tijd in beslag. Alleen in de

LocHal staan al meer dan 150.000 boeken, die moeten dus allemaal een

nieuwe plekje krijgen. Deze week zijn we dus met man en macht bezig

om alles te sorteren en opnieuw in te delen.”

Maar waarom stapt de Bibliotheek Midden-Brabant over op dit nieuwe

systeem? Leonoor: “Doordat de boeken op kleur staan in plaats van op

thema of op schrijver ontdek je weer hele nieuwe boeken in onze

collectie. Hierdoor maken we de wereld van mensen groter. Als

Bibliotheek vinden we het namelijk belangrijk om mensen kennis te

laten maken met een divers aanbod. Wij vieren diversiteit en stimuleren

het graag om out of the box te denken.”

De Bibliotheek Midden-Brabant verwacht dat de nieuwe manier van

sorteren even wennen zal zijn voor de bezoekers, maar dat ze het snel

zullen omarmen. Leonoor: “Je komt niet meer naar de Bibliotheek met

het idee om een speci�ek boek te lenen. Je wandelt gewoon binnen en

laat je inspireren door de kleuren van de regenboog.”

Meer informatie

Kun je niet wachten tot april? Dan kun je je nu al laten inspireren door

te kijken op deze website. (https://www.bibliotheekmb.nl/collectie-

aanvullingen/diversiteit-inclusie.html)

bedrijf : Bibliotheek Midden-Brabant (https://tilburg.com/bedrijf/bibliotheek-midden-brabant/)

dossier : Spoorzone (https://tilburg.com/dossier/spoorzone/)

Binnenstad Tilburg (https://tilburg.com/nieuws/?category[]=binnenstad-
tilburg)

Kunst en Cultuur (https://tilburg.com/nieuws/?category[]=kunst-en-
cultuur)

Onderwijs in Tilburg (https://tilburg.com/nieuws/?category[]=onderwijs-in-
tilburg)

Spoorzone (https://tilburg.com/nieuws/?category[]=spoorzone)

Meer nieuws over Binnenstad Tilburg

Voor ieder wat wils

Veldhuis & Kemper, Ashton Brothers,
familiemusical & meer: de Tilburgse
Theater Tips van april check je hier!

(https://tilburg.com/nieuws/veldhuis-kemper-ashton-brothers-familiemusical-

d tilb th t ti il h k j hi /)
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meer-de-tilburgse-theater-tips-van-april-check-je-hier/)

33e editie

Sportliefhebbers opgelet:
inschrijvingen CZ Tilburg Ten Miles
van start

(https://tilburg.com/nieuws/sportliefhebbers-opgelet-inschrijvingen-cz-tilburg-

ten-miles-van-start/)

Café met keuken

Rosalie Tilburg bouwt verder aan café
op de Korte Heuvel: uitbreiding
terras, aanwezig op evenementen en…

(https://tilburg.com/nieuws/rosalie-tilburg-bouwt-verder-aan-cafe-op-de-korte-

heuvel-uitbreiding-terras-aanwezig-op-evenementen-en-veel-meer/)

Carnavalsmotto

Nieuwe motto carnaval in
Kruikenstad 2023 bekend: Kwosse
begosse

(https://tilburg.com/nieuws/nieuwe-motto-carnaval-in-kruikenstad-2023-

bekend-kwosse-begosse/)

Meer nieuwsberichten laden

partners van Tilburg.com

 (https://tilburg.com)

Tilburg.com is hét digitale platform voor de stad Tilburg en biedt het grootste online bereik in de regio. Onze mensen houden van

Tilburg. Wij voelen de Tilburgse trots tot in onze tenen. En dat dragen we op onze online kanalen uit via vette beelden, mooie

interviews, verrassende nieuwtjes en sterke partnerships. 

Elke dag zijn wij bezig om iedereen fan te maken van Tilburg, onze stad. Dat doen we voor  tienduizenden  fans, volgers, miljoenen

bezoekers per jaar en dik duizend tevreden klanten.
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