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Libraries, reading and 
communities

Sarah Mears: Programme Manager Libraries Connected
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Libraries in 
England

3000 
libraries

150 
councils

£800m

Return 
£5-£7 per 
£1 spent 

94m 
online 
visits

194m 
visits
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Trust
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“Libraries seem to have a sense 
of possibility and discovery 
about them. When you walk 
inside their doors, you never 
quite know what you might 
learn. They are  places of 
transformation, both individually 
and communally. Libraries are 
institutions that have built up 
trust. They have an authenticity 
about them.”
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“Human rights, equality, 
diversity, intellectual 
freedom, impartiality. They 
are the culture which  
permeates everything we 
do. This is the reason why a 
library is something unique 
and different to almost any 
other environment.” 
Nick Poole: Chief Executive CILIP
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“We know that 
reading has a vital 
role to play in 
connecting 
communities, 
supporting our health 
and wellbeing and 
helping us to live the 
life we want.” 
Sue Wilkinson past CEO of 
The Reading Agency

9



10

•Local partnerships

•National products 

•National partners, local delivery



• Reaching communities 
and facilitating 
participation

• Economies of scale and 
new opportunities

• Specific expertise
• Added value
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“Because Reading Well is 
nationally recognized and 
professionally endorsed, people 
have the confidence to engage 
with the collection. It has given 
the library a different platform in 
the health landscape.”

Librarian Sorrelle Clements
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What makes a partnership great? 
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A LIBRARY IS:
a place to be 
free
to be in space
to be in cave 
times
to be a cook
to be a crook
to be in love
to be unhappy
to be quick 
and smart
to be 
contained and 
cautious

to surf the 
rainbow
to sail the 
dreams
to be blue
to be jazz
to be 
wonderful
to be you
a place to be
yeah… to be

Nikki Giovanni
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Thank you
@Sarahmears10

Sarah.mears@librariesconnected.org.uk
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www.librariesconnected.org.uk

mailto:Sarah.mears@librariesconnected.org.uk
http://www.librariesconnected.org.uk/
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Boekstart wil boeken in 
gezinnen brengen en 
gezinnen de weg naar 
de bibliotheek doen 
vinden. 



Boekstart wil op 
verschillende niveaus 
een netwerk creëren rond 
vroege geletterdheid.  



Boekstart wil de deskundigheid en 
vertrouwdheid van bibliotheken én hun 
partners rond vroege geletterdheid 
verhogen.





















een moment om partnerschappen zichtbaar maken aan je publiek







Partnerschappen in de praktijk 
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“Human moving chain”



#bibvooriedereen





WAAROM?
Past in missie om lezen te promoten, zichtbaar te 

maken in de stad en te bevorderen mét ons publiek
Het zorgt voor constructieve samenwerking met 

sector
Collectie naar connectie – het brengt mensen 

samen
• 70 000 actieve gebruikers omzetten tot een netwerk dat

elkaar aan het lezen houdt  Levend netwerk van
stakeholders

Stad als plek bij uitstek om samen te lezen
Vruchtbare voedingsbodem verder tot 

ontwikkeling brengen



De weg naar 
www.gentleest.be

FEB MAART APRIL MEI JUNI
Mailing 
naar 
sector.

Info-
avonden
sector/
partners
+ Start
PT en PG.

PG
Comm.
+ 
Doelgroep
en.

PG 
Eerste 
stadslezers

Opnames.
Start     
bouw 
platform.

http://www.gentleest.be/








Eerste 9 
stadslezers
Maken onze ambitie zichtbaar.



Bruno



PHIL



NORE



NAWEL



NADINE



HANNES



FATIH



ELF



CAROLINE





De weg naar 
www.gentleest.be

SEPT OKT NOV DEC JAN
Start oproep 
stadslezers 
cultuurmarkt

Afwerken 
site
Einde 
oproep.

2 info-
avonden
stadslezers.

Vullen site
Voorbereiden 
lancering.

Vullen site.
Voorbereiden 
scheurkalender.

2 info-
avonden
stadslezers.
Scheurka-
lender klaar.

Lancering 14 februari met Leuven en Antwerpen
+ Gent Leest stadslezerskaart.

http://www.gentleest.be/


Senta



Patricia

Acteur 



Burgemeester
Schepen



RESULTAAT CAMPAGNE
eind oktober

• De Gent Leest-Facebookpagina: 902 volgers.
• Onze filmpjes: 42 000 keer bekeken in totaal.
• Kandidaat-stadslezers: 502 aanmeldingen op de teller.























Investering?

Middelen: 25 000 EUR 
• Platform
• Onderhoud platform
• Communicatiemateriaal (video, drukwerk)

Mensen
• Projectleider (halve dag per week)
• Projectmedewerkers (halve dag per week)
• Communicatie-ondersteuning (ruggengraat)
• Helpende hoofden en handen (PT en PG)



Uitdaging?

 Community building is een skill
• Gent Leest pagina
• Besloten groep Gent Leest stadslezers
• Activiteiten

 Inclusiviteit is een streven
• Toegankelijk zijn voor mensen die anders lezen (andere 

taal, met een beperking, specifieke genres)

 Duurzaamheid 
• Betrokkenheid partners
• Inbedden in de werking?



STAND VAN ZAKEN

• 526 stadslezers
• 336 met profiel

• 229 leestips 120 actieve stadslezers
• Gent Leest pagina: 1170 vind-ik-leuks, 1206 volgers
• Besloten groep: 302 leden



FILM

• Op zijn Gents… een hoekje af. 
• Thema: leesverslaving
• Personages die tekenen van verslaving vertonen en 

alles zouden doen om aan hun leesvoer te geraken
• Personages zijn stadslezers









SCHEURKALENDER

• 366 leestips van stadslezers
• 14 feb 2020 tem 13 feb 2021
• Inspireren aan het ritme van 

één leestip per dag 







*Lidkaart*



Lancering 14 februari…



Kom af!
En doe mee.
Danku. 
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