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Wat is Mijn Bibliotheek
Mijn Bibliotheek is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk online systeem waarmee je 
van overal jouw activiteiten in de bib kan beheren. Mogelijkheden:

• materialen reserveren en ontleende materialen verlengen 
• je ontleningen en uitleenhistoriek opvolgen
• de digitale collecties van jouw bib gebruiken: Gopress, fundels, E-boeken, …
• je te betalen of betaalde bijdragen bekijken
• jouw lidmaatschappen van verschillende bibliotheken beheren
• de bibliotheekkaarten van je gezinsleden op één en dezelfde plek beheren

Goed om weten! 
Voordat je enthousiast te werk gaat is het goed om dit te weten:

De toepassing Mijn Bibliotheek wordt ondersteund door volgende internetbrowsers:
• Internet Explorer 8.0 en hoger
• Firefox 3.6 en hoger
• Chrome 15.0 en hoger
• Safari 5.10 en hoger

Het is nodig om over de correcte versie van één van deze browser te beschikken om 
Mijn Bibliotheek optimaal te laten werken.

Hoe surf ik naar Mijn Bibliotheek
Dat kan op verschillende manieren: 

Via het portaal van jouw bibliotheek
Surf naar het portaal van jouw bibliotheek, bijvoorbeeld beernem.bibliotheek.be. 
Klik op de tegel Mijn Bibliotheek . 

Via de catalogus van jouw bibliotheek 
De catalogus is te bereiken via bijvoorbeeld zoeken.torhout.bibliotheek.be. 
Klik rechtsboven op Mijn Bibliotheek.

Opgelet ! Voordat je kunt aanmelden, moet je geregistreerd zijn bij Mijn Bibliotheek. 
Kijk op pagina 7 voor de werkwijze van de registratie.



6 7

Aan de slag met Mijn Bibliotheek

Aanmelden bij Mijn Bibliotheek – de aanmeldpagina
Maakte je nog nooit gebruik van Mijn Bibliotheek? Dan moet je eenmalig registreren. 
Kijk daarvoor op pagina 7 en klik op onderstaand scherm op “Maak een profiel”.

Ben je al geregistreerd? Geef dan hier je e-mailadres of gebruikersnaam en je zelf-
gekozen paswoord in en klik op “Meld aan”. Je kan Mijn Bibliotheek nu gebruiken.

Registreren bij Mijn Bibliotheek – de registratiepagina
Registreren bij Mijn Bibliotheek is eenmalig.  De registratie bestaat uit 3 stappen

1) Kies je bibliotheek uit de lijst en klik op “Volgende”.
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2) Koppel je lidmaatschap. 
 Neem je bibliotheekkaart of identiteitskaart bij de hand en vul de velden ‘biblio-

theekkaartnummer’ en ‘paswoord’ in. 
 Je bibliotheekkaartnummer is het nummer onder de barcode op je bibkaart. 
 Werk je via de identiteitskaart, dan vul je jouw rijksregisternummer in. 
 Je paswoord is je geboortedatum die je ingeeft met schuine strepen tussen 

(bv: 17/02/1986). Tenzij je dit al wijzigde in een zelfgekozen paswoord. 
 Klik op “Volgende”.

3) Maak een nieuw profiel aan door alle gevraagde velden in te vullen.

Klik op “Profiel aanmaken”.  Je krijgt volgend scherm en een bevestigingsmail waar-
in je je e-mailadres kan verifiëren.

Klik op “Begin Mijn Bibliotheek te gebruiken” om Mijn Bibliotheek verder te ontdekken.
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Notitie

V.U: Jan Denolf – Provinciaal Bibliotheeksysteem – Koning Leopold III-laan 41 – 8200 Brugge
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