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OPEN HUIS  
VOOR KENNIS, 
CULTUUR EN INNOVATIE
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OPENING DE KROOK
Weekend 10 maart 2017

IMINDS
INNOVATIES TONEN EN TESTEN

iMinds (dat sinds een recente fusie verder bloeit onder de naam 
‘imec’) is een wereldautoriteit op het vlak van digitaal onderzoek. 
Honderden wetenschappers bouwen er dagelijks aan nieuwe 
technologieën en slimme, duurzame oplossingen voor een beter 
leven in een toekomstgerichte samenleving. Het nieuwe imec 
focust in De Krook op media-innovatie, onderzoek rond stads-
vernieuwing en technologie-start-ups.

Hightech dichtbij
U kunt straks hun nieuwe creaties van dichtbij bekijken en  
zelfs uittesten. In De Krook komt hightech verrassend dichtbij.

MEER WETEN?

Volg het nieuws van De Krook op  
www.dekrook.be 



DE BIBLIOTHEEK
HET KLOPPEND HART VAN DE KROOK

Boeken uitlenen blijft de kernactiviteit van De Krook Bibliotheek.  
U kunt er nog steeds de krant komen lezen of een computer 
reserveren. Maar nu er is ruimte voor meer. 

Een plek om te lezen, te leren en te leven
De Krook Bibliotheek wordt een bruisende plek voor debat en 
reflectie, inspiratie en onderzoek, ontdekking en ontmoeting. 
Daarvoor ontvangt De Krook Bibliotheek u graag in de nieuwe 
leeszalen, studieruimtes en labs. U kunt er workshops,  
cursussen en lezingen volgen over taal, cultuur en leertechnieken. 
De bibliotheek slaat voor het uitwerken van dit programma de 
handen in elkaar met Vorming Plus.

Betrouwbare gids
De bibliotheek blijft trouw aan haar missie om mensen te gidsen 
in de wereld van kennis en cultuur. Maar die wereld wordt 
complexer. Er is meer digitale informatie dan ooit tevoren en ze 
gaat almaar sneller de wereld rond. De Krook Bibliotheek wil ook 
in die digitale wereld een actieve en betrouwbare gids worden. 
De Gentse universiteit en het onderzoekscentrum iMinds helpen 
deze ambitie mee realiseren.

Allemaal digitaal?
De bibliotheek zet de technologie volop in om haar diensten-
aanbod te verbreden. Er komt een smartphone-applicatie om vlot 
boeken uit de collectie te kiezen, te reserveren of te verlengen. 
Er worden digitale dossiers aangemaakt over spraakmakende 
thema's en leessuggesties op maat van uw leesgedrag.

De technologie wordt niet zomaar op u losgelaten. U kunt 
rekenen op persoonlijke uitleg en begeleiding.  Het Digitaal 
Talent Punt helpt u op weg met computers en internet en in het 
Medialeercentrum kunt u de nieuwste hard- en software 
uitproberen.

UNIVERSITEIT GENT
De Universiteit Gent is met verschillende onderzoeksgroepen 
aanwezig op De Krook. Op basis van hun eigen expertise, 
achtergrond en netwerk starten ze onderzoek op rond multimedia, 
communicatie, educatie en technologie. Ze werken daarvoor 
samen met verschillende partners en instellingen op De Krook. 

Niet alleen studenten en wetenschappers hebben er baat bij.  
Het UGent-onderzoek wordt zo ook toegankelijker en zichtbaarder 
voor u. 

Onderzoeksgroepen op De Krook
MICT 
(Onderzoeksgroep voor Media en ICT – faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen).
De onderzoekers bestuderen onder meer hoe mensen gebruik maken van mobiele en 
sociale media en hoe dit hun leven en dat van anderen verandert. Ze nodigen u uit om 
in de Living Labs van De Krook aan hun projecten deel te nemen. 

Onderwijskunde 
(Onderzoeksgroep Cultuur & Educatie – faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen). Wat betekent geletterd zijn nu er online en digitaal in een 
vingerknip zoveel informatie voorhanden is? Hoe evolueert de relatie tussen woord 
en beeld? Hoe wordt cultuur vandaag overgedragen? Voor deze onderzoeksgroep is 
De Krook een interessante case om van dichtbij te volgen.  

IPEM
(Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek – faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte). Hoe interageren muzikanten, luisteraars en dansers met muziek en 
welke rol speelt technologie daarbij? In De Krook richt IPEM een ‘smart-space-lab’ 
in waar u dit onderzoek van dichtbij kunt volgen.  

IDLab 
(Internet and Data Lab – faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur). 
Deze onderzoeksgroep bestudeert multimediatechnologie en hoe deze informatie 
aangemaakt, aangepast en verzonden kan worden. IDLab wil een centrum van 
expertise zijn in mediatechnologie.  

Radiomakers op De Krook
Urgent.fm is de radiozender én kweekvijver voor mediatalent van de Universiteit 
Gent. In samenwerking met tal van bevlogen vrijwilligers maakt urgent.fm 24/7 
radio met als ijkpunten muziek en cultuur. Urgent.fm legt de focus op de maker. 
Urgent.fm biedt praktijkgericht mediaonderwijs en maakt UGent- 
onderzoek bekend bij een ruim publiek.

DE KROOK
SAMENWERKEN, INSPIREREN  
EN EVOLUEREN

De bibliotheek is de hoofdbewoner.  
De Universiteit Gent en het onderzoeks-
centrum iMinds hebben er kantoren en 
labs. Partners uit de Gentse culturele en 
sociale sector organiseren er activiteiten. 
Ze inspireren u, ze inspireren elkaar. 
Samen zijn ze De Krook.

De Krook zet in op de toekomst en kijkt uit 
naar nog meer interessante organisaties. 
In Het Wintercircus, dat nu in de steigers 
staat, zal daar zelfs nog meer ruimte 
voor zijn.


