
Duid de rol van de Bibliotheek
Hang posters op in lokale opvangcentra om de 
rol van de Bibliotheek te duiden. In Oekraïne 
hebben bibliotheken misschien een heel ander 
imago. Maak duidelijk waarvoor vluchtelingen 
bij de Bibliotheek terecht kunnen. 

Maak een afweging tussen een pop-up 
Bibliotheek of een pop-up boekenkast
De doorstroom van Oekraïense vluchtelingen 
gaat enorm snel. Ga in plaats van een pop-up 
Bibliotheek voor een pop-up boekenkast in de 
Bibliotheek als opvanglocaties tijdelijk zijn. Dat 
is een duurzamere optie en zo trek je 
vluchtelingen direct naar de Bibliotheek.

Doe een oproep onder de lokale 
Oekraïense en Russische gemeenschap 
Zet via social media een oproep uit onder de 
lokale Oekraïense en Russische gemeenschap om 
boeken te doneren voor in de pop-up boeken-
kast, of de Bibliotheek. Op deze manier betrek je 
de lokale gemeenschap direct bij de Bibliotheek 
en maak je van het opbouwen van een collectie 
een gezamenlijke missie. 

Ontwikkel bibliotheekabonnementen voor 
vluchtelingen
Ontwikkel, indien mogelijk, bibliotheek- 
abonnementen voor vluchtelingen. Op deze 
manier kunnen vluchtelingen boeken mee naar 
huis te nemen om bijv. hun kinderen voor te  
lezen of een taal intensiever te bestuderen. 

Werk samen met lokale boekenwinkels
Vergeet de samenwerking met lokale boeken-
winkels niet! Bijvoorbeeld door gezamenlijk een 
doneeractie op te zetten in de boekenwinkel. 
Jaarlijks wordt de actie ‘geef een prentenboek 
cadeau’ georganiseerd. Lees er hier meer over. 
Ook deze actie biedt een mooie mogelijkheid om 
lokale inwoners te betrekken bij de Bibliotheek. 

Richt je op alle vluchtelingen
Richt je op vluchtelingen in plaats van op  
enkel Oekraïense vluchtelingen. Er gaat nu veel 
aandacht uit naar de Oekraïense vluchtelingen, 
maar ook vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië en 
Afghanistan hebben veel baat bij een collectie 
in hun thuistaal.

Bouwen aan een 
collectie voor Oekraïense 
vluchtelingen
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06Hoe kom je tot een goede collectie boeken voor 
Oekraïense vluchtelingen? Waar ligt de  
behoefte van de Oekraïense vluchtelingen? En 
welke creatieve mogelijkheden zijn er om aan 
boeken te komen? We geven je acht tips om te 
bouwen aan een collectie voor Oekraïense  
vluchtelingen.

Denk in mogelijkheden en doe onderzoek
Kijk naar wat voor jou als Bibliotheek mogelijk 
is. Hoeveel budget is er beschikbaar? Welke rol 
kun je en wil je invullen? Ga eventueel de 
samenwerking aan met gemeenten, welzijns-
werk en goede doelen. Onderzoek wat er al is. Zo 
is het via NBD Biblion mogelijk Oekraïense  
boeken in te kopen die tevens uitleenklaar zijn.

Breng ook de digitale collectie onder de  
aandacht!
Voor Oekraïense kinderen vind je via 
jeugdbieb.nl mooie boeken en materialen. De 
gratis app Odilo biedt 3000 e-books en luister-
boeken, onder meer met Oekraïense en  
Engelstalige titels, zowel voor kinderen als  
volwassenen.
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https://rijnbrink.bibliomedia.nl/nl/p/48913/posters-en-folders-voor-nieuwe-nederlanders
https://geefeenprentenboekcadeau.nl/
https://shop.nbdbiblion.nl/zoeken/aanbod/733752
https://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=383
https://www.odilo.us/odilo-stands-with-ukraine/

