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'Gent Leest' telt na één jaar al 500 stadslezers

'Gent Leest' viert zijn eerste verjaardag en kan nu al mooie cijfers voorleggen. Het

digitale platform viert dat met een expo van de mooiste leestips in De Krook en de

wijkbibliotheken en met een boekenruil voor stadslezers.

Gent Leest, het digitale platform voor elke Gentenaar die van boeken en lezen houdt, werd op

vrijdag 14 februari 2020 gelanceerd. Een massa enthousiaste lezers vierde de start op het plein

voor bibliotheek De Krook. In een jaar tijd is de leesgemeenschap flink gegroeid.
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Vandaag staat de teller van de website op meer dan 1.300 boeiende leestips,
afkomstig van zo'n 500 stadslezers. Bovendien is er een actieve
Facebookgroep waarin ze tips delen. Gent Leest heeft duidelijk een vliegende
start genomen. 
— Sami Souguir,  schepen van Cultuur

Om de eerste verjaardag te vieren, staat er een aantal coronaveilige activiteiten op het

programma. Op zaterdag 13 februari van 13 tot 19 uur kunnen de stadslezers deelnemen aan

een boekenruil waarbij elk boek ingepakt is, waardoor je nooit weet welk boek je meeneemt.

Aan de ruilstand zorgen medewerkers ervoor dat alles coronaveilig verloopt.

Van zaterdag 13 februari tot maandag 12 april 2021 is er in bibliotheek De Krook en de

wijkbibliotheken bovendien een poster-expo van de mooiste leestips van het afgelopen jaar. En

ook vanaf 13 februari vinden bezoekers van De Krook alle getipte boeken in de agora op het

gelijkvloers. Lezers kunnen de boeken meteen lenen.

Ook andere literaire spelers in Gent, zoals boekhandels en cultuurhuizen, zetten de eerste

verjaardag van Gent Leest in de kijker.

Contact

Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent

Tine Englebert, bibliotheek De Krook, gsm 0475 93 01 56, e-mail tine.englebert@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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