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In 2007 zijn in Nederland meer boeken dan
ooit verkocht. Toch lijkt de boekcultuur
kwetsbaar te worden. Het lezerspubliek
vernieuwt zich niet meer. Jongeren lezen
minder dan hun leeftijdgenoten in het
verleden. In het nog steeds groeiende spectrum aan media speelt het boek een steeds
kleinere rol. Hoe erg zou het zijn als het boek
als medium voor kennisoverdracht plaats
moest maken voor andere media? Volgens
sommigen is dat geen enkel probleem.
De cultuur past zich aan en daarmee onze
definitie van geletterdheid. Anderen suggereren daarentegen dat met de teloorgang
van onze geletterdheid allerlei verworvenheden van onze boek- en schriftcultuur
dreigen te verdwijnen.

Er zullen weinig meer toegewijde
lezers bestaan dan Alberto Manguel.
In zijn bekendste boeken, A History of
Reading (1996) en The City of Words
(2007), getuigt Manguel van zijn eigen
passie voor boeken en lezen, en van de
bijzondere betekenis van het boek voor
onze cultuur.
Manguel is in 1948 in Buenos Aires
geboren, en werd in 1985 Canadees
staatsburger. Hij heeft gewoond in
Israël, Argentinië, Italië en Engeland,
en deelt tegenwoordig een verbouwde
boerderij in de Franse Loirevallei met
zijn bibliotheek van meer dan 30.000
boeken.

Alberto Manguel verdedigt de stelling
dat het boek voor onze cultuur een unieke
waarde vertegenwoordigt ten opzichte van
andere vormen van informatie en kennisoverdracht. Zijn lezing dient als opmaat voor
een klein symposium over de toekomst van
de geletterdheid. De discussie vindt plaats
onder leiding van Adriaan van der Weel,
hoogleraar Book and Digital Media Studies,
Universiteit Leiden.
Boekhandel Selexyz Kooyker is aanwezig
met een selectie van boeken over lezen en
geletterdheid.
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