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Bibliotheek De Krook en UGent organiseren
opnieuw festival vol leesplezier

Waarom lees jij? Naar die antwoorden gaan de Bibliotheek De Krook en de

onderzoeksgroep Cultuur en Educatie van de UGent voor het tweede jaar op rij op

zoek tijdens het festival #DAAROMLEESIK op vrijdag 23 november en zaterdag 24

november 2018. Deelnemers kunnen er een leestest doen om hun persoonlijke

leesprofiel te ontdekken: zijn ze een gelukzoeker, gevoelsmens, een verrekijker of

een omnivoor?

Bezoekers kunnen ook over hun leesmuren heen kijken en leesplezier op originele manieren

ontdekken. Men kan ontdekken welke romans UGent-wetenschappers Paul Verhaeghe, Johan

Braeckman of Hetty Helsmoortel persoonlijk hebben geïnspireerd voor het voeren van hun

onderzoek, Dirk De Wachter of Assita Kanko horen vertellen welke boeken hun blik op de

wereld hebben veranderd, genieten van een gastronomisch menu gebaseerd op de

lievelingsboeken van Dimitri Verhulst, meeluisteren tijdens een voorleesmarathon voor

kleuters, kinderen en tieners, enz.

 

⏲



Een aantal nieuwigheden voor deze editie

De voorleesmaraton werd qua doelgroep uitgebreid naar kinderen en gezinnen.

De leestest (zie onder voor meer uitleg)

De expo ’Mooi, lezen is mooi’ in de agora en op de verdiepingen met hetzelfde uitgangspunt

nl. de leesmotivaties.

Nog meer samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld met Vorming Plus voor de samenleesgroep en

besprekingen van de gekozen boeken door UGent wetenschappers, en met Urgent.fm voor

Poolijs: optredens van Nederlandstalige muzikanten en voor pianisten tijdens RAAK! Charon

Makvi zorgt voor de poëzierobot in samenwerking met Humus vzw.

Leestest

De onderzoeksgroep Cultuur & Educatie van de UGent definieerde op basis van internationaal

onderzoek acht grote leesmotivaties. Zoals: 'om geraakt te worden door het verhaal', 'om bij te

leren' of 'om even de realiteit te ontvluchten'. Daarom ontwikkelden ze een korte

multiplechoicetest waarmee men zijn eigen leesprofiel ontdekt. Bovendien krijgt men suggesties

voor activiteiten van het leesfestival die passen bij het persoonlijke leesprofiel.

Doe hier de leestest en ontdek je leesprofiel

https://daaromleesik.be/leestest/


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.

Programma

Praktische info

Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent, tel. 09 323 68 00, e-mail

bibliotheek@stad.gent

Contact

Nathalie De Neve, Bibliotheek De Krook, tel. 09 323 68 74 - gsm 0485 59 69 34, e-mail

nathalie.deneve@stad.gent

Bevoegd
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Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent
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