Digitaal krantenarchief
Ben je lid van de bibliotheek?
Raadpleeg gratis het Krantenarchief “GoPress” van thuis uit

Dagelijks kan je zeven verschillende kranten komen lezen in de leeszaal van de bib. Voor wie op zoek is naar oudere
artikels, bieden we al enkele jaren de mogelijkheid om de digitale krantendatabank te consulteren.
Om je nog beter van dienst te zijn, is dit archief ook buiten de muren van de bib toegankelijk voor onze gebruikers. Zo
doorsnuffel je alle oude kranten lekker van thuis uit!
Een schat aan informatie!
Alle artikels uit de volgende kranten en weekbladen verschijnen twee dagen na publicatie automatisch in het archief:
Het Belang van Limburg vanaf januari 1993
De Gazet van Antwerpen vanaf januari 1996
De Tijd vanaf januari 1998
De Standaard vanaf juli 1998
De Morgen vanaf juli 1998
Het Nieuwsblad vanaf juli 1998
Het Laatste Nieuws vanaf juli 1999
Wablieft vanaf januari 1995
Metro (NL/FR) vanaf 2001
Persagentschap Belga vanaf 1995
Klasse vanaf januari 1990
Knack vanaf januari 1995
Trends vanaf januari 1995
Tendances (FR) vanaf januari 1995
Le Vif/L’Express (FR) vanaf januari 1995
Het Volk vanaf januari 2000 tot 2008
De Krant van West-Vlaanderen vanaf januari 2005
NIEUW
Het pakket werd recent uitgebreid met de volgende interessante titels
Veelgevraagde weekbladen: Humo & MO Magazine
Belgische Franstalige kwaliteitskranten: Le Soir & La Libre
Nederlandse kwaliteitskranten: de Volkskrant & Trouw
Regionaal nieuws: De Zondag, De Week & De Streekkrant
Bibliotheekgebruikers hebben nu dus ook gratis toegang tot media aan de andere kant van de taalgrens of bij onze noorderburen.
Dankzij de uitbreiding met regionaal nieuws, kunnen verenigingen nog gerichter graven in het (recente) lokale verleden.
Dit is niet alleen goed nieuws voor de individuele bibliotheekbezoeker die graag gebruik maakt van het Gopress Archief. Ook
scholen zijn gebaat bij de uitbreiding van het aanbod, doordat ze nu bijvoorbeeld over artikels uit Franstalige en Nederlandse
kranten beschikken.
Leerkrachten lezen én delen nu alle interessante artikels vanuit het Gopress Archief, via hun eigen digitale leerplatform.
Hoe haal ik het digitaal krantenarchief gratis in huis?
Surf naar https://maaseik.bibliotheek.be, doe een zoekopdracht in het krantenarchief en meld je vervolgens aan in "mijn
bibliotheek" om het volledige artikel te lezen.
Ook basisscholen en secundaire scholen uit de fusie Maaseik kunnen via de bibliotheek gratis toegang krijgen tot het
krantenarchief. Voor meer info over dit aanbod, stuur je een mail naar bibliotheek@maaseik.be.
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openingsuren

Vandaag open van 12:30 tot 18:00
Morgen open van 12:30 tot 18:00
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