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Website 'Gent Leest' gelanceerd met
mensensculptuur en boekenruil

Lezersplatform ‘Gent Leest’ staat sinds vandaag, op vrijdag 14 februari 2020,

online. Om dat in de kijker te zetten, stond er aan bibliotheek De Krook een

boekenruil op het programma en werd er een Gent Leest-mensensculptuur

gebouwd.

Startmoment

'Gent Leest' werd gelanceerd op International Book Giving Day. Op de nieuwe website kan

iedereen boekentips, leesplekken en het literaire aanbod van de stad ontdekken. Om de

lancering te vieren, werd er aan bibliotheek De Krook een boekenruil en de bouw van een Gent

Leest-mensensculptuur georganiseerd.

⏲

https://www.gentleest.be/
https://www.gentleest.be/


Scheurkalender

Sinds de oproep in september hebben al meer dan 500 Gentenaars zich aangemeld als

stadslezer. Zij hebben allemaal een leestip doorgegeven voor de Gent Leest-scheurkalender. Die

scheurkalender telt 366 boekentips. Vandaag werden 200 exemplaren verstopt in het centrum

van Gent. Wie een exemplaar vindt, mag het mee naar huis nemen.

Lezers samenbrengen

Bezoekers van de website vinden nu al zo'n 280 leestips van 100 stadslezers op de site terug.

Nadien blijven de stadslezers hun tips online zetten. Verder kunnen bezoekers ook de favoriete

leesplekjes van de stadslezers ontdekken, en het platform zal ook fungeren als een agenda van

literaire activiteiten en nieuwtjes in Gent.

'Het startmoment van Gent Leest valt op 14 februari, Valentijnsdag. Dé ideale
dag om dit warme en verbindende project te lanceren. Naast de lancering van
het platform werden ook 200 scheurkalenders in de binnenstad verstopt op
100 locaties. De kalender bevat 366 boekentips, eentje voor elke dag van het
jaar. Wie zoekt, die vindt.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

https://persruimte.stad.gent/images/345318
https://persruimte.stad.gent/images/345320


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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Contact

Nathalie De Neve, Bibliotheek De Krook, gsm 0485 59 69 34, e-mail

nathalie.deneve@stad.gent

Steven Heyse, kabinet schepen Souguir, tel. 09 266 54 82, e-mail steven.heyse@stad.gent

Bevoegd

Gent Leest, voor en door stadsgenoten.

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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