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‘De Bibliotheek van de Toekomst’ 
 
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 28 november 2020, richten wij ons 

- naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema  

‘Bibliotheek van de Toekomst’. Gasten aan tafel zijn: Paul Broekhoff (directeur 

Bibliotheek Den Haag), Erik Boekesteijn (senior-adviseur innovatie KB), Réka 

Deuten-Makkai (programmaleidster Educatie).  

 

Bibliotheek Den Haag publiceerde op 24 september de nieuwe beleidsvisie 2021-2025: 

‘Bibliotheek in Beweging’. De missie voor de bibliotheek voor de komende vijf jaar is om niet 

alleen een voorziening te zijn voor het lenen van boeken en verstrekken van informatie, maar 

ook om een ontmoetingsplek te zijn voor de stad.  

 

De bibliotheek wil nog meer bijdragen aan het versterken van basisvaardigheden op het 

gebied van taal, rekenen en digitale zelfstandigheid. Er worden verschillende 

computercursussen aangeboden, kunst- en cultuurprogramma’s voor kinderen en 

Nederlandse les voor immigranten en laaggeletterden in het Taalhuis.  

 

Ook de Koninklijke bibliotheek is bezig met het vernieuwen/veranderen van de bibliotheek. 

Een van de speerpunten is meegaan in de digitalisering van de samenleving.  

 
 

 

 
 
Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee  
uur durend live televisie-/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een politieke, 
maatschappelijke en culturele inhoud.  
 
Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur  
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl 
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