Laat boeken je hart
verlichten, niet je kast
verzwaren

www.bookcrossing.com
…is:

Een wereldwijde gratis boekenclub?
Het plan om van de hele
wereld een grote bibliotheek te maken?
Een Zen-achtige oefening in loslaten?
Een vreemd, maar goedaardig spelletje
voor volwassenen?
Al de genoemde dingen?

Vrije boeken
zijn blije boeken

Wat is BookCrossing?
BookCrossing is een initiatief van en voor
enthousiaste lezers uit de hele wereld. Boeken
worden "in het wild" achtergelaten, zodat anderen
ze kunnen lezen. www.BookCrossing.com is de
website die dit alles mogelijk maakt.
Sinds wanneer bestaat het?
Idee: Maart 2001. Realisatie van de site:
17.04.2001. Tijdens de eerste 11 maanden
kwamen er ongeveer 100 nieuwe leden per maand
bij. In maart 2002 verscheen er een artikel over
BookCrossing in "Book-Magazine", wat meteen de
aandacht van de media trok... met als resultaat,
dat er nu per dag zo'n 300 nieuwe leden zich
aanmelden.
Wie doet het?
De 425,845 BookCrossers die 2,594,728 boeken
geregistreerd hebben (stand 14-12-2005) zijn van
alle leeftijden en demografische categorieën.
Waar doen ze het?
BookCrossing is over de hele wereld verspreid. De
meeste leden wonen in Amerika, maar ook in
Europa worden het er steeds meer. Boeken kennen
immers geen grenzen.
Ten opzichte van Nederland (ca. 6000 leden) is
België (ca. 1500 leden) tot nog toe wat minder
vertegenwoordigd.

Hoe werkt BookCrossing?
Het is eenvoudig. Bookcrossers registreren hun
boeken op de site www.BookCrossing.com zodat
ieder boek een uniek nummer (BCID) krijgt. Dit
nummer wordt samen met een paar instructies
in het boek geplakt. Iemand die zo'n boek vindt,
kan dan aan de hand van het BCID op de site
nakijken, vanwaar het komt, wie het allemaal
gelezen heeft en zelf een "journal entry"
schrijven, zodat anderen weten, dat het boek in

goede handen is. Als de vinder het boek gelezen
heeft, laat hij het weer vrij, bijvoorbeeld in een
café, op een bank in het park of waar dan ook,
zolang anderen het maar kunnen vinden. De
vinder kan volkomen anoniem blijven als hij/zij
dat wil.

De 3 ‘L’-len van BookCrossing...
Lees een goed boek (hoe dat moet,
weet je al)
Registreer
het
op
de
website
www.bookcrossing.com (liefst met je
opmerkingen), het krijgt dan een uniek
BCID (BookCrossing Identificatienummer),en
label het boek. Ieder boek moet zijn eigen
nummer hebben, zodat je kunt volgen waar
het heenreist.
Loslaten zodat een ander het kan lezen
(geef het aan een vriend, ruil het voor een
ander, ‘vergeet’ het in de trein, etc.), en
je krijgt een berichtje per email, elke keer
dat iemand dat boek vindt en dat op de site
laat weten. En als je ook vertelt waar je
het neerlegt, kunnen anderen er naar op
zoek!
Nederlandstalige uitleg vind je op

www. bookcrossing.nl

Gedeeld leesplezier
is dubbel leesplezier

