Leestip toevoegen
Je kan een leestip toevoegen via de knop ‘leestip toevoegen’ bovenaan je profiel. Als je zoekt
op (een deel van de) titel of auteur, verschijnen alle mogelijke opties die aan je zoekopdracht
voldoen. Selecteer het juiste boek. Je kan je leestip ofwel typen, ofwel via een filmpje tonen.
Je kan je leestip bewaren, als je er later nog eens naar wil kijken of hem wil aanpassen.
Tevreden? Klik dan op ‘inzenden voor publicatie’.
Boek opzoeken of invoeren:
Gentleest.be is gekoppeld aan de catalogus van de bibliotheek. Typ je dus (een deel van) de
titel of de auteur in de zoekbalk, dan zoekt de site in die catalogus.

Staat je boek er tussen? Selecteer deze dan door er op te klikken. Bevestig met ‘kies dit boek’.
Info zoals uitgeverij en de coverfoto worden nu automatisch opgenomen in je leestip!

Staat je boek, gedicht, luisterboek, … niet in de catalogus? Dan klik je op:

.
Hier kan je zelf titel, auteur en aantal pagina’s invoeren.

In het veld ‘beschrijving’ schrijf je je leestip. Je kan deze zo kort of lang maken als je zelf wil!
Via de knop ‘¶’ kan je tussentitels toevoegen als je dat wil. Je kan je tekst opmaken door
letters in het vet te markeren (selecteer je tekst en klik op de ‘B’ bovenaan), of door
ze schuin te zetten (selecteer je tekst en klik op de ‘/’ bovenaan). Ook kan je een link (naar de
site van een auteur bijvoorbeeld) via de ‘🔗’ knop bovenaan rechts.
Onze beschrijving is geen klassieke boekbespreking. We vertellen in een aantal regels (zo’n 10
minimum) iets over het boek en laten vooral weten waarom dit boek ons zo heeft
aangesproken. We zijn steeds positief. We raden vooral leuke boeken aan!

Vertel je liever over je leestip? Maak dan een filmpje, zet het op YouTube en plak deze link in
dit vak.

Een leestip van een fictieboek? Voeg zeker een stemming toe, misschien ook toepasselijk bij
non-fictie.

Wil je een andere foto dan de cover tonen? Die kan je hier opladen:

Zorg er wel voor dat je ofwel rechtenvrije fotos gebruikt, ofwel toestemming hebt van de
fotograaf om deze te plaatsen.

Leestip publiceren
Klaar met je leestip? Dan kan je hem bewaren en later nog eens nalezen. Helemaal tevreden?
Klik dan op ‘inzenden voor publicatie’.

Je leestip komt bij ons terecht en wij publiceren hem! Geen nood, we herschrijven je tip niet
(we halen er helaas ook geen spelfouten uit ;) ).

