
Gentse bibliotheken maken terugbrengen van
materialen overal mogelijk

Vanaf 1 juni zal het voor leners mogelijk zijn om al het geleende materiaal terug te

brengen naar een andere bibliotheek dan die waar ze het geleend hebben. Ze

kunnen terecht in de hoofdbibliotheek of een van de 14 filialen. Dat betekent een

enorme verbetering van de dienstverlening.

Handig en vlot geleend materiaal inleveren

Wie in verschillende bibliotheken leent - bijvoorbeeld in Bibliotheek De Krook en één of meer

filialen - vindt het vaak niet gemakkelijk om alles steeds terug te brengen naar de bibliotheek

waar het geleend werd. Dat is voortaan geen probleem meer: je kan het geleende materiaal

inleveren in een bibliotheek naar keuze.



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

Bovendien gebeurt het vaak dat leners een boek, cd, film, tijdschrift... niet vinden in de

bibliotheek in hun buurt, terwijl het wel ergens anders op de plank staat. Ook hier geldt de

nieuwe afspraak: je kan lenen en terugbrengen waar je wil (behalve in het Mobiel

Bibliotheekpunt in het Mobiel Dienstencentrum).

'Zo kan een inwoner van Mariakerke bijvoorbeeld een boek gaan lenen in
Bibliotheek Wondelgem en dat inleveren in De Krook. Of een film uit
Bibliotheek Zwijnaarde aanvragen vanuit Mariakerke om hem één week later
in Mariakerke te lenen en nadien in de Bloemekenswijk terug te brengen.
Deze soepele service zal de leners minder tijd en moeite kosten om meer
gewenste materialen vlotter te lenen.'
— Annelies Storms, schepen van Cultuur

7/7 en 24/24 terugbrengen

Ter herinnering: elke bibliotheek beschikt over een 'terugbrengbus' die terugbrengen de klok

rond mogelijk maakt.

Let wel op: bij het inleveren in de terugbrengbus van de filialen wordt het materiaal pas de

volgende openingsdag van de kaart genomen door de medewerkers (in De Krook is dat

automatisch en onmiddellijk), dus leners moeten daarmee rekening houden.

Informatie

Tinne Op de Beeck, kabinetsattaché kabinet schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen,

tel. 09 266 51 40, gsm 0499 594929, e-mail tinne.opdebeeck@stad.gent
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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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