400 Gentenaars omarmen De Krook als start van
campagne #bibvooriedereen

Op vrijdagochtend 19 januari 2018 werd Bibliotheek De Krook omarmd door
bibliotheekgebruikers en sympathisanten. Daarmee startte de campagne
#bibvooriedereen, die nog tot 23 april 2018 handtekeningen verzamelt onder het
bibliotheekcharter. De knuffelaars en ondertekenaars willen toekomstige
gemeentebesturen duidelijk maken dat een goed werkende openbare bibliotheek
onmisbaar is.

De actie #bibvooriedereen loopt in zes bibliotheken in Vlaanderen, waaronder ook
Bibliotheek De Krook. De openbare bibliotheken vragen met deze campagne aan hun
leners en sympathisanten om de bibliotheek letterlijk en figuurlijk te omarmen en om het
bibliotheekcharter te ondertekenen. Met het charter willen de ondertekenaars
toekomstige gemeentebesturen duidelijk maken dat een goed werkende openbare
bibliotheek onmisbaar is. Uiteraard sluit de Gentse bibliotheek hier graag bij aan, want de
Stad Gent heeft de voorbije jaren extra ingezet op de nieuwe Bibliotheek De Krook.

'Voor de Stad Gent blijft de bibliotheek een basisdienst voor elke burger. Daarom
hebben we met bibliotheek De Krook geïnvesteerd in een vernieuwde
bibliotheekwerking die klaar is voor de toekomst. Het succes van De Krook bewijst
dat er ook in tijden van digitalisering nood is aan een goede bibliotheek. Ik roep
dan ook iedereen op om het charter te ondertekenen.'
— Annelies Storms, schepen van Cultuur

De omarmactie in Gent verliep succesvol en onder een mooie winterzon. Maar liefst 400
mensen vonden de weg naar de bibliotheek en hielpen die omarmen. Nadien ontvingen
de knuffelgrage vrijwilligers een zadelhoes of rugzakje. Ook in Brussel (Muntpunt),
Lanaken, Sint-Pieters-Leeuw, Turnhout en Wevelgem werden de bibliotheken omarmd.

Een bib voor iedereen?
Sinds 2016 zijn gemeenten in Vlaanderen niet meer verplicht om een bibliotheek in te
richten. Elke gemeente beslist nu autonoom of en hoeveel ze investeert in de lokale
bibliotheek. Een bibliotheek voor iedereen is dus lang niet meer zo vanzelfsprekend.
De Stad Gent heeft echter wél gekozen om extra te investeren in de openbare
bibliotheek, met de nieuwe Bibliotheek De Krook en haar netwerk van 15 filialen, in
samenwerking met UGent en imec. Daarom wil Bibliotheek De Krook ook haar leners en
bezoekers, die in Gent én buiten Gent wonen, oproepen om het charter te ondertekenen.

Een bib voor iedereen!

Bibliotheken blijven belangrijk, ook in een snel veranderende digitale wereld. Het zijn
laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, waar wordt gewerkt aan leesbevordering en
leesplezier. Gedreven en professionele medewerkers maken mensen wegwijs in het
grote aanbod aan informatie, literatuur, film en muziek. Ze maken mensen mediawijs en
werken aan digitale inclusie. Iedereen is welkom in de bibliotheek, en mede dankzij de
inzet van de bibliotheekmedewerkers kan iedereen volwaardig participeren aan de
samenleving. De bibliotheek is en blijft dus een basisdienst waar elke burger recht op
heeft.

Meer dan zestig ambassadeurs
De campagne #bibvooriedereen wordt ondersteund door meer dan
twintig partnerorganisaties en vele ambassadeurs, onder wie Gentenaars Annelies
Verbeke, Nic Balthazar, Griet Op de Beeck, Christophe Vekeman, Sabine De Vos, TVmaker Joris Hessels, UGent-rector Rik Van de Walle...
Eva Mouton tekende het campagnebeeld.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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