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Hallo! Mijn naam is Demira van Vaals. Ik ben niet alleen super bescheiden en

ontzettend slim, maar ook onlangs afgestudeerd aan de Academie voor de

Bouwkunst. En ik ben nu al de beste architect van de wereld! Een van mijn

voorvaders was Demetrios Phalerios, de belangrijkste adviseur van Koning

Ptolemaeus en eerste baas van de beroemde Bibliotheek van Alexandrië. Het

is dus totáááál niet gek dat de burgermeester mij heeft gevraagd een nieuw

ontwerp voor jullie bibliotheek te maken. Ze wil dat het een bibliotheek van

de toekomst wordt... maar ik heb dus geen idee waar die burgermeester het

over heeft! Een bibliotheek van de toekomst? Hoe dan!? De bibliotheek is toch

ontzettend ouderwets!? Wie leest er nog papieren boeken!?

Bouw een Bieb van de toekomst (sept. 2020)

Jullie opdracht

Het mag duidelĳk zĳn dat Demira nogal een opschepper is en helemaal (nog) niet
zo’n goede architect is als ze beweert. Ze lĳkt ook totaal niet te weten wat er
tegenwoordig allemaal in de bibliotheek te beleven is. We gaan er vanuit dat jĳ
goed op de hoogte bent en haar als heuse BiebBouwer een handje kan helpen
bĳ het bouwen van een bibliotheek van de toekomst.

Bĳ deze Minecraft challenge hoort ook een filmpje. Klik hier om het te bekĳken.

Kĳk Het Klokhuis: De Architect

Demira van Vaals, architect

Over=de=Koninklijke=Bibliotheek=van=ALexandrië

De Bibliotheek van Alexandrië was op haar hoogtepunt de grootste 
bibliotheek van het Middellandse Zeegebied. Er lagen wel 700.000 
boekrollen opgeslagen! De bibliotheek werd ongeveer 300 jaar voor 
Christus opgericht door de Griekse koning Ptolemaeus, die toen ook 
de baas was over dit stuk van Egypte.

De bibliotheek verdween in de vierde eeuw na Christus. Hoe het 
gebouw er uit heeft gezien weten we niet. Wel weten we dat er 
boekrollen lagen opgeslagen in nissen en dat er werkplekken, 
ontmoetingsplaatsen en gemeenschappelĳke eetruimten waren.
De eerste baas van deze bieb was Demetrios Phalerios.

Maar dat was lang geleden. Tegenwoordig gaat alles anders en heb
je voor het uitlenen van digitale boeken geen gebouw meer nodig. 
Daar heeft Demira wel gelĳk in. Dat kan gewoon via het internet. 
Gelukkig kan je veel meer doen bĳ een bibliotheek dan boeken lenen.  
Zo heeft Bibliotheek Helmond-Peel een heus TechLab, een soort 
maakplaats waar je kan leren 3d printen, programmeren, robots 
bouwen of zelfs kan gamen in virtual reality!

https://youtu.be/S6nxup2MBlU
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4020/Architect
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De Bibliotheek van de Toekomst

Technische ontwikkelingen gaan super snel, ook in de bieb,
dus het is moeilĳk te voorspellen hoe de bieb van de
toekomst er uit zal zien. Word je straks bĳ binnenkomst
geholpen door een robot? Hoef je nooit meer een letter te
lezen om te leren, maar wordt alle kennis geupload naar een
chipje in je hoofd? Speel je via het holodeck in de bieb zelf
een hoofdrol in je favoriete game? In jouw bibliotheek van de
toekomst is niets te gek! Zoek je nog inspiratie dan is de
Toekomst Atlas een echte aanrader!

De afgelopen jaren zĳn er in Nederland flink wat bĳzondere bibliotheken gebouwd. In 
Leeuwarden heeft de bieb haar intrek genomen in een oude gevangenis en in Vught is 
een leegstaande kerk omgebouwd tot bibliotheek. De oude Korenbeurs in Schiedam 
is misschien wel de groenste bibliotheek van ons land, terwĳl de bibliotheek in Tilburg 
juist in een reusachtige fabriekshal is gebouwd. Hoe cool is dat!

vlnr: bibliotheken in Vught, Schiedam (foto: Jeroen Pulles) en Tilburg (foto: Camiel Donders)

En dan nu aan de slag!

Borrelen de ideeën al? Dan ben jĳ nu aan de beurt! Bouw jouw bibliotheek van de
toekomst in Minecraft. Teken voordat je gaat bouwen een eenvoudige plattegrond van
je nieuwe bibliotheek op ruitjespapier. Denk eraan dat je het gebouw niet te groot
maakt en onthoud weer dat één blokje in Minecraft ongeveer 1 x 1 x 1 meter is.

Meer weten over de biebbouwers?

Elke maand presenteren wĳ via het YouTubekanaal van de BiebBouwers een nieuwe

Lees meer over de toekomst

Meer over De Toekomst Atlas

Ben je klaar? Goed gedaan! Maak nu een aantal screenshots van je prachtige 
bouwwerk (of een filmpje als je weet hoe dat moet) en stuur deze uiterlĳk 24 oktober 
2020 naar het e-mailadres activiteiten@bibliotheekhelmondpeel.nl 
Onder de inzendingen verloten we een leuke prĳs. Deze wordt uitgereikt tijdens 
CoderDojo op zaterdag 7 november. Vergeet niet je naam, leeftĳd en woonplaats te 
vermelden. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab

https://www.youtube.com/channel/UCfB9tqGODQ8QYaldBbmYqGA
https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=toekomst&d=dcterms%3Atype.uri.byOntology%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fns%2Fnbc%2Ftype%23Boek&d=dcterms:subject|Toekomst
https://www.rubinstein.nl/boeken/toekomstatlas/
https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab
mailto:activiteiten@bibliotheekhelmondpeel.nl



