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Afhaalpunten Gentse bib bereiken vijfde van
normale aantal lezers

Ook tijdens de coronacrisis doet de Gentse bib het goed. In één maand tijd werd in

de speciale afhaalpunten van Bibliotheek De Krook en de wijkbibliotheken een

tiende van het normale aantal boeken uitgeleend. Ongeveer een vijfde van het

normale aantal leners maakt gebruik van de afhaalpunten.  

De cijfers spreken

Bibliotheek De Krook startte op 18 maart 2020 met een afhaaldienst zodat Gentenaars boeken

konden ontlenen met respect voor de coronamaatregelen en social distancing. Het afhaalpunt

werd in twee dagen tijd gerealiseerd. Na de hoofdbibliotheek in De Krook gingen ook de 14

wijkbibliotheken geleidelijk aan de slag als afhaalpunt. Elke weekdag zijn de bibliotheken open

als afhaalpunt. Op zaterdagen zijn de bibliotheken gesloten. De eerste maand afhaaldienst zit er

nu op.
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'In een maand tijd werden in Bibliotheek De Krook en haar 14 wijkbibliotheken
17.323 titels gereserveerd. Ter vergelijking, de maand maart van vorig jaar was
goed voor zo'n 173.000 uitleningen. Daarmee wordt een tiende van de
normale uitleningen bereikt. Er werden 4.463 unieke leners bediend. Vorig jaar
in maart waren dat er ongeveer 22.000. Het verschil met het aantal uitleningen
zit vooral in klassen die momenteel geen boeken ontlenen door de sluiting van
de scholen.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Meer boeken over tuinieren en bakken

Het personeel van de bibliotheek merkt enkele tendenzen op: in de wijkbibliotheken doen

kinderboeken het opvallend goed, in de hoofdbibliotheek vooral volwassen fictie en opvallend

veel oudere magazijnwerken. Fictie en film zijn goed voor 40 procent van de ontleningen, non-

fictie voor 20 procent. Kinderboeken zijn goed voor 25 procent, jongerenboeken voor 5 procent,

en 10 procent zijn oudere boeken uit het magazijn.

Er is ook een opvallende stijging wat betreft het aantal boeken over tuinieren, koken, brood

bakken en boeken over zingeving en de Westerse maatschappij. Enkele veelgevraagde titels: De

kunst van het ongelukkig zijn (Dirk De Wachter), Identiteit (Paul Verhaeghe) en Sapiens (Yuval

Noah Harari). Rond deze tijd doen normaal vooral reisgidsen het goed, nu zijn het eerder

thema's zoals opvoeding, geschiedenis en gezondheid.

Aantal gebruikers stijgt

Het overgrote deel van de reserveringen gebeurt online via Mijn Bibliotheek. Een minderheid

gebruikt de papieren formulieren ter plaatse. In de maand dat de afhaalpunten open zijn, tonen

de aanvraag- en uitleencijfers een duidelijk stijgende lijn. Dat heeft verschillende redenen. De

wijkbibliotheken zijn pas een week later ingestapt, de dienstverlening won aan bekendheid en

de bibliotheek kon zich beter en beter organiseren.

Als de vraag blijft stijgen, zullen ontleners onvermijdelijk ook wat langer moeten wachten op

een boek. Teruggebrachte boeken moeten immers eerst in quarantaine. En vanwege de grote

vraag en om veilig te kunnen werken, moet het personeel van de hoofdbibliotheek de

verwerking van de aanvragen na het weekend spreiden over meerdere dagen.

Contact

https://gent.bibliotheek.be/mijn-bibliotheek/aanmelden


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.

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

nathalie.deneve@stad.gent

Steven Heyse, kabinet schepen Souguir, gsm 0485 39 50 12, e-mail steven.heyse@stad.gent

Bevoegd

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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