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NBD Biblion stopt met de uitgave van Leesgoed 
 
Leidschendam 27 september 2012.  
 
NBD Biblion stopt aan het einde van het jaar met de uitgave van Leesgoed, het 
tijdschrift over jeugdliteratuur. De redenen voor dit besluit zijn  de tegenvallende 
groei in het aantal  abonnees en uitblijvende advertentie-inkomsten.  
 
Leesgoed  werd in 1973 opgericht als mededelingenbulletin onder de naam En nu over 
jeugdliteratuur. In 1986 veranderde de naam in Leesgoed. In 2002 zijn de voorheen afzonderlijk 
verschijnende tijdschriften Schoolmediatheek en Boekidee in Leesgoed opgegaan. Tot 2007 werd 
het blad mede gesubsidieerd door de VOB.  In 2010 is de vormgeving van het blad drastisch 
aangepast om het blad aantrekkelijk te maken voor een grotere doelgroep, maar de abonnee-
aantallen bleven achter. 
 
Leesgoed is een uitgave van NBD Biblion. Het tijdschrift verschijnt zes keer per jaar, telt als 
regel 48 pagina's per nummer en is bestemd voor iedereen die belang stelt in kinder- en 
jeugdliteratuur en/of werkt met jonge lezers en boeken: schoolmediathecarissen, (jeugd-
)bibliothecarissen, leerkrachten, docenten, boekverkopers, uitgevers, onderzoekers en andere 
geïnteresseerden in Nederland en Vlaanderen. 
 
De laatste twee nummers van 2012 verschijnen nog in de huidige vorm. NBD Biblion is 
momenteel druk bezig te bekijken of het opgebouwde archief op andere manieren ontsloten kan 
worden. De aanwezige content is nog steeds interessant en relevant voor mensen die werken 
met of interesse hebben in jeugdliteratuur. 
 
 
Over NBD Biblion  
NBD Biblion is dé dienstverlenende organisatie voor openbare bibliotheken in Nederland. Naast 
het selecteren, recenseren en beschrijven van nieuwe titels levert NBD Biblion jaarlijks drie 
miljoen uitleenklare exemplaren aan de openbare bibliotheken en schoolmediatheken. Verder 
ontwikkelt NBD Biblion voortdurend nieuwe diensten en producten om de dienstverlening van 
haar klanten te optimaliseren. Er is onder andere een groot aantal databanken ontwikkeld zoals 
de Literom en de Actuele Documentatiebank. Verder behoren de ePortal, het systeem om 
eBooks uit te lenen, en deBoekensalon.nl, de community voor lezend Nederland, tot de nieuwe 
diensten van NBD Biblion. Tot slot is de Mediamaat ontwikkeld, een automaat waarmee 
bibliotheken 24 uur per etmaal boeken en dvd’s kunnen uitlenen en innemen.  
 
Meer informatie vindt u op www.nbdbiblion.nl.  
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