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WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID

APP BIBLIOTHEEK EINDHOVEN

De Week van de Mediawijsheid, van
6 tot en met 13 november, staat dit
jaar in het teken van gezond
mediagebruik.

De app Bibliotheek Eindhoven is vervangen door de
app eBieb.
Let op: deze moet je wel zelf downloaden, dit gebeurt niet
automatisch.
Had je in de app Bibliotheek Eindhoven
een lijst met favorieten opgeslagen?
Zijn er meerdere bibliotheekpassen
aan je app gekoppeld? Deze gegevens
worden automatisch meegenomen
naar eBieb!

Hoe staat het met het
mediagebruik in jullie gezin? Heb
jij de regie over het mediagebruik
van jou en je kind?
En hoe praat je daar met je gezin
over?
Om je te helpen hebben we een
webpagina gemaakt met informatie
en handige tips om samen met je
kind in gesprek te gaan over leuk
en veilig mediagebruik.
De website Mediagesprek.nl staat
boordevol met tips voor ouders
van kinderen van 0-18 jaar. Je
kunt de informatie lezen in het
Nederlands, Engels, Frans, Turks
of Arabisch.
Voor onze webpagina klik hier of
scan de QR code

eBieb kun je downloaden via de
App Store (Apple) of Google Play
(Android).
Let op: wanneer je voor het eerst inlogt in eBieb maak je
de keuze voor 'de Bibliotheek Eindhoven'. Meld vervolgens
aan met het elfcijferige pasnummer dat op je
bibliotheekpasje staat. Het wachtwoord is sinds 2 oktober
veranderd. Voorheen was dit de geboortedag en
geboortejaar. Dit is nu je geboortemaand + je
geboortejaar. Bijvoorbeeld: je bent geboren op 11 juni
1970, dan is je wachtwoord 0670.
The Eindhoven Library app has been replaced by the
eBieb app.
Note: you must download this app yourself, this does not
happen automatically. Did you save a list of favorites in
your app? Or are multiple library cards linked to your app?
This information will be automatically transferred to eBieb!
Download eBieb in App Store (Apple) or Google Play
(Android).
Then choose “de Bibliotheek Eindhoven’. Username is
your librarycard number. The password to access the
eBieb app has been changed as of 2 October. Previously,
you filled in your day + year of birth here. This is now your
month + year of birth (mmyy). For example: you were born
on 11 June 1970. Then your password is 0670.

