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Beste lezer,
Meer dan ooit vormen boeken dé manier om zinvol te vertragen, om waardevolle
informatie tot zich te nemen, om weg te drijven van de onmiddellijke realiteit.
We blijven bij Academia Press alles op alles zetten om belangrijke stemmen aan het
woord te laten, te prikkelen rond wetenschappelijke thema’s en om docenten en studenten alles in handen te geven om zo aangenaam en efficiënt mogelijk te kunnen bijleren.
Dit najaar staat er heel wat moois op het menu.
Enkele vaste waarden, zoals de Karakters- en de Vizier-reeks, breiden we uit met
sprankelende nieuwe thema’s.
Stefanie Van Moen inspireert wie spreekangst ervaart, om te Spreken met impact, terwijl
Leen Pollefliet leerlingen en bachelorstudenten een heldere, vlotte en foutloze tekst leert
schrijven. Je schaaft nog meer aan je taalvaardigheid met de gloednieuwe boekjes rond
Grammatica, Woordenschat, Schrijfstijl en Spelling en leert van de besten (Hans en Toon
van The Floor is Yours) hoe je succesvol online presenteert.
Verder duiken we opnieuw in de literatuurgeschiedenis met Literatuur in Vlaanderen,
SEL, CLW, LLS, de gloednieuwe reeks Griffels, en kun je dankzij Great Poems parels uit de
wereldpoëzie (her)ontdekken.
Dit alles en veel meer kun je ontdekken in deze najaarsbrochure.
Veel lees- en leerplezier!
Lies Poignie
Uitgever Academia Press

W E T E N S C H A P I N Z A K F O R M A AT
€ 12,50

Een nieuwe reeks die lezers informeert,
inspireert en prikkelt om zelf verder na te denken.
Scherpzinnige teksten van kritische geesten.
www.academiapress.be/vizier-wetenschap-in-zakformaat

De voordelen van
vrije migratie

 Genuanceerde stem in een
actuele discussie
 Toegankelijk voor een breed publiek
 Over de inkomenseffecten van migratie

Ongelijk loon voor gelijk werk en een welvaartsverlies van miljarden euro’s. Dat zijn de twee
gevolgen van een antimigratiebeleid. Grenzen
sluiten voor migranten is onrechtvaardig en
inefficiënt. Het zou zelfs kunnen dat migratiebeperking de grootste vorm van discriminatie
is tussen mensen, en dat een vrijere migratie de
effectiefste maatregel is om extreme armoede
uit te roeien en mondiale economische welvaart
te bevorderen.
Dit zijn sterke uitspraken, en zoals bij alle sterke
uitspraken moeten we voorzichtig zijn en kijken
of ze gebaseerd zijn op sterke economische
en ethische analyses. Daar gaat dit boek over.
Is het economisch en ethisch interessant om
grenzen open te stellen voor migranten? Zijn er
schadelijke neveneffecten van migratie? En zelfs
al zijn de economische analyses duidelijk, wat
moeten we dan doen met de publieke opinie, de
buikgevoelens en bezorgdheden van mensen
over vrije migratie?

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
stijnbruers.wordpress.com

stijn bruers is doctor in de theoretische natuurkunde en ecologie (KULeuven) en de moraalfilosofie
(UGent), en master in de beleidseconomie (KULeuven). Voor zijn scherpe opinies over de milieubeweging won hij de SKEPP-prijs 2015.

9 789401 469388

Van dezelfde auteur

Beter worden in goed doen
€ 24,99 | isbn 978 94 014 5498 8

Stijn Bruers | OPEN GRENZEN? | De economie en ethiek van vrije migratie
€ 12,50 | september 2020 | paperback | 120 x 180 x 10 mm | ca. 96 pp. | nur 740
isbn 978 94 014 6938 8 | Themacode: KC, QDTQ

vizier
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KARAKTERS

Filosofie en literatuur in zakformaat

€10

PRIKKELENDE EN EIGENZINNIGE TEKSTEN DIE UITNODIGEN
TOT REFLECTIE EN DISCUSSIE.
IN SAMENWERKING MET STUDIUM GENERALE, KAAP
EN THEATER AAN ZEE.

WWW.ACADEMIAPRESS.BE/NL/KARAKTERS

Durven we ons
eigen denken in
vraag te stellen?

 Nieuw jaarthema Karakters over het
dominante denken
 Schrijvers en denkers gaan in tegen
het status quo
 Voorstellen voor dekolonisatie van
het denken

De reeks ‘Karakters’ buigt zich over het thema
‘Dominantie’. Doordat we bepaalde denkkaders
en verdelingen van de macht in stand houden, is
er zinvolle kennis die ons niet bereikt.
Gelukkig zijn er steeds opnieuw denkers, schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en burgers
die tegen deze status quo ingaan. Kunnen we
stellen dat er niet die éne waarheid is en dat
meerstemmigheid een plaats aan tafel heeft?
Warda El Kaddouri, redacteur bij de Groene
Amsterdammer en literatuurwetenschapper, bijt
de spits af en zoomt in op literatuur en dominantie. Olivia Rutazibwa komt met inzichten rond
dominantie in de geschiedenis en dekolonisering.
~
‘Karakters’ is een initiatief van Studium
Generale, HoGent, Academia Press, KAAP
en Theater aan Zee.

Warda El Kaddouri | DOMINANTIE
Waarom we denken wat we denken
€ 10 | oktober 2020 | paperback
120 x 180 x 10 mm | ca. 96 pp.
nur 740 | isbn 978 94 014 7153 4
Themacode: JB

9 789401 471541

9 789401 471534

warda el kaddouri is redacteur bij de Groene
Amsterdammer en literatuurwetenschapper.
olivia rutazibwa is doctor in de politieke
wetenschappen en voormalig Afrikaredacteur bij
MO*. Ze is docente Internationale Ontwikkelingssamenwerking aan de University of Portsmouth.

Olivia Rutazibwa | (AF)LEREN
Kennis voor antikoloniaal samenleven
€ 10 | november 2020 | paperback
120 x 180 x 10 mm | ca. 96 pp.
nur 740 | isbn 978 94 014 7154 1
Themacode: JB

karakters
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9 789401 460453

Dominique Adriaens | EVOLUTIE
€ 27,50 | oktober 2020 | paperback | 140 x 210 x 18 mm | ca. 300 pp.
nur 922 | isbn 978 94 014 6045 3 | Themacode: PS

Toegankelijke
inleiding tot Darwins

 Geschiedenis van het evolutionair denken
 Invloed van de mens op evolutie
 Geschreven door een specialist

evolutietheorie

Voor wie aandachtig naar de natuur kijkt, is
evolutie het grootste spektakel ter wereld. Maar
het helpt om een gids te hebben die je op de
complexe schoonheid en de boeiende logica
wijst. Dominique Adriaens vertelt het verhaal
van de evolutietheorie, van de eerste vage
ideeën van vroege natuurfilosofen tot Darwins
cruciale inzicht en de wetenschappers die zijn
inzichten verder geperfectioneerd hebben.
~
Dit boek legt de basisprincipes van evolutie
toegankelijk uit, voor iedereen die geïnteresseerd is in Darwins even geniale als gewaagde
idee. Hij illustreert de theorie met fascinerende
voorbeelden uit de dieren- en plantenwereld.
Biologische voorkennis is niet vereist.

dominique adriaens is professor aan de
vakgroep Biologie van de Universiteit Gent. Hij is
onder meer gespecialiseerd in de morfologie van de
gewervelden.

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.

wetenschap
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9 789401 469173

Stefanie Van Moen | SPREKEN MET IMPACT | Overwin je spreekangst, hanteer je eigen
spreekstijl, ga in verbinding met je publiek | € 29,99 | oktober 2020 | paperback
170 x 240 x 9 mm | ca. 160 pp. | nur 810 | isbn 978 94 014 6917 3 | Themacode: CBP

Til je speaking skills
naar een hoger niveau

 Nooit meer zenuwachtig voor een
presentatie
 Vol praktische tips en laagdrempelige
oefeningen
 Logopediste en coach Stefanie Van
Moen begeleidt je stap voor stap

Ben je bang dat jouw stem verloren gaat in de
massa? Krijg je klamme handen alleen al van
de gedachte om een speech te geven of een
vergadering te leiden? En hoe blijf je jezelf voor
een publiek?
~
‘Spreken met impact’ helpt je om je sprekersvaardigheden te ontwikkelen en te verfijnen
zonder dat je je authenticiteit verliest. Stefanie
Van Moen weet als logopediste maar al te goed
hoe belangrijk ademhaling en stemgebruik zijn
bij het spreken. Ze geeft heel wat tips en oefeningen om je zenuwen onder controle te krijgen
en op een professionele manier jouw ideeën
over te brengen.
~
In dit boek leer je over de kracht van je stem,
over succesvol en zonder zenuwen spreken
voor een klein en groot publiek. Zodat je echt
zichtbaar en hoorbaar wordt.

stefanie van moen is logopediste en stemcoach. Vanuit haar praktijk Vox Consult geeft ze
individuele trainingen, workshops en lezingen over
stemgebruik en presentatietechnieken.

Van dezelfde auteur

Stem in transitie
€ 29,99 | isbn 978 94 014 5763 7

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
www.voxconsult.be

communicatie
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9 789401 460071

Leen Pollefliet | SOS SCHRIJVEN
€ 12,50 | september 2020 | paperback | 130 x 210 x 6 mm | ca. 100 pp. | nur 100
isbn 978 94 014 6007 1 | Themacode: YPCA22

Een helder, vlot en
foutloos verslag
schrijven

Erger je je eraan dat leerlingen en studenten
het steeds moeilijker vinden om (correct) te
schrijven? Vind je zelfs dat ze niet meer kunnen
schrijven?
~
Schrijven is niet enkel juiste zinnen formuleren
volgens de grammaticaregels of woorden correct spellen. Neen, schrijven is meer. Een goed
verslag, een geslaagd eindwerk of een sterke
bachelorproef schrijven is ook degelijk opzoekingswerk verrichten, bronnen op de juiste
manier weergeven, teksten indelen in alinea’s,
zinnen in de gepaste stijl schrijven en documenten aantrekkelijk opmaken. Jonge mensen die
een verslag, eindwerk of bachelorproef moeten
afwerken, worstelen dan ook vaak met alles wat
van hen verwacht wordt.
~
Eindwerkexperte Leen Pollefliet gooit deze
beginnende schrijvers met ‘SOS schrijven’ een
reddingsboei toe. Aan de hand van de BETERmethode helpt ze studenten en leerlingen
hoe ze aan een onderzoek beginnen, hoe ze
juist refereren en hoe ze een tekst duidelijk en
correct opbouwen, schrijven en opmaken. De
ontelbare praktijkvoorbeelden maken deze gids
direct bruikbaar.

 Van de auteur van de bestseller
Schrijven
 Op maat van leerlingen aso, bso, tso
en bachelorstudenten
 Online leerplatform met e-book en
kant-en-klare videolessen

leen pollefliet is als hoofdlector Communicatie verbonden aan de Universiteit Gent (Faculteit
Ingenieurswetenschappen en Architectuur) en
traint er al meer dan dertig jaar ingenieursstudenten
in communicatieve vaardigheden. Ze ontwikkelde
een succesvolle communicatieleerlijn en begeleidt
studenten die verslagen, bachelor- en masterproeven schrijven. Daarnaast geeft ze regelmatig gastcolleges over scripties schrijven en over presenteren
aan andere universiteiten en aan verschillende
hogescholen.

Van dezelfde auteur

Schrijven: van verslag tot eindwerk
€ 29,99 | isbn 978 94 014 5259 5

30.000 ex.
verkocht

Schrijven: van verslag tot eindwerk – do’s & don’ts is
een praktische gids waarmee studenten uit het hoger
onderwijs elke schrijfopdracht tot een goed einde
kunnen brengen.
Inclusief e-boek, videolessen en interactieve schrijfen spellingsoefeningen.

communicatie
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9 789401 472227

Toon Verlinden & Hans Van de Water | HOE PRESENTEER JE ONLINE?
€ 14,99 | september 2020 | paperback | 120 x 180 x 6 mm | ca. 128 pp. | nur 810
isbn 978 94 014 7222 7 | Themacode: CBP

Vlot online
presenteren in

 Vervolg op The Floor is Yours
 Eerste gids over online presenteren
 Handige tips, aantrekkelijke schrijfstijl

coronatijden

Een wereldwijde pandemie waardoor je je thesis
of doctoraat online moet verdedigen?
Een vergadering van thuis uit? Of een online
les voor studenten uit alle windstreken? Er zijn
verschillende redenen waarom je een online
presentatie moet geven.
~
Maar hoe pak je dat aan? Hoe houd je de aandacht van je publiek vast en zorg je ervoor dat
ze volhouden tot het einde? Want vergis je niet:
online is je publiek nog sneller afgeleid dan in
het echte leven.
~
In de opvolger van hun populaire boek
The Floor is Yours leggen Hans Van de Water en
Toon Verlinden uit hoe je een online presentatie
structureert, waar je best op let wanneer je
jouw verhaal samenstelt en hoe je zorgt voor
een sterke performance. Het is een overzichtelijke gids die helpt om typische frustraties en
valkuilen te vermijden, zodat je ook in moeilijke
omstandigheden kan scoren bij je publiek.

hans van de water is internationaal
presentatiecoach en expert wetenschapscommunicatie. Hij is de oprichter van De Wetenschapsbattle,
een project waarbij onderzoekers werk aan lagereschoolkinderen presenteren.
toon verlinden is behalve internationaal
presentatiecoach en expert wetenschapscommunicatie ook freelance wetenschaps- en reisjournalist.
Hij is ook organisator van het wetenschapsfestival
Sound of Science.

Van dezelfde auteurs

The Floor is Yours – 2de editie
€ 25,99 | isbn 978 94 014 5708 8

communicatie
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Toegankelijke boekjes
voor studenten of
professionals

 Aantrekkelijke vormgeving
 Vol praktische oefeningen om jezelf
te testen

9 789401 462815

Liesbet De Vuyst & Danielle De Smet
FRIS JE GRAMMATICA OP
€ 9,99 | september 2020 | paperback
170 x 240 x 4 mm | ca. 70 pp. | nur 113
isbn 978 94 014 6281 5
Themacode: CJBG, YPCA4

9 789401 464215

Liesbet De Vuyst & Danielle De Smet
SCHAAF JE SCHRIJFSTIJL BIJ
€ 19,99 | september 2020 | paperback
170 x 240 x 11 mm | ca. 200 pp.
nur 113 | isbn 978 94 014 6421 5
Themacode: CJBG, YPCA22

Liesbet De Vuyst & Danielle De Smet
SPIJKER JE SPELLING BIJ
€ 14,99 | september 2020 | paperback
170 x 240 x 9 mm | ca. 150 pp. | nur 113
isbn 978 94 014 6282 2
Themacode: YPCA23

9 789401 464208

liesbet de vuyst doceert Nederlands in de
opleiding Journalistiek van de Arteveldehogeschool.
danielle de smet studeerde Germaanse filologie aan de UGent en doceerde jarenlang Nederlands aan de opleiding Communicatiemanagement
van de Arteveldehogeschool.

9 789401 462822

Met een grondige beheersing van het
Nederlands kom je overal goed voor de dag.
Deze reeks, die voortkomt uit het gekende
Handboek en Werkboek Nederlands, helpt het
taalgebruik van studenten hoger onderwijs
weer op te krikken.
~
Naast een stevige opfrissing van grammatica
en spelling leert de student zijn woordenschat
uitbreiden aan de hand van verschillende
thema’s. In het nieuw samengestelde deel over
schrijfstijl laten de auteurs zien hoe de student
een degelijke tekst schrijft voor zijn specifieke
doelpubliek.
~
De theorie wordt uitgelegd met talloze
voorbeelden, en de student kan zichzelf testen
met de vele oefeningen die in de boekjes zijn
voorzien.

 Fris je kennis van het Nederlands op

Liesbet De Vuyst & Danielle De Smet
BREID JE WOORDENSCHAT UIT
€ 12,50 | september 2020 | paperback
170 x 240 x 6 mm | ca. 100 pp.
nur 113 | isbn 978 94 014 6420 8
Themacode: CJBG, YPCA23

communicatie
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De artistieke koers
van Vooruit

 Tweede publicatie in reeks ‘Vooruitopia’
 Opvolger van Hind Fraihi als
‘writer-in-residence’
 Vinger aan de pols van een samenleving
in verandering

Sinds de opening van Vooruit in 1913 heeft zowel
het gebouw als het publiek dat het aantrekt
meerdere transformaties ondergaan. De functie
van een gebouw is onlosmakelijk verbonden met
de mensen die zich erin bewegen. Omgekeerd is
de uitstraling van een pand, via de architectuur,
ook gecodeerd en zullen deze codes uitnodigend of juist afstotend geïnterpreteerd kunnen
worden. Deze zaken, naast nog vele
andere, maken van een plek als Vooruit niet
alleen een dak boven vele hoofden, maar ook
een ideologie van marmer en hout: werkverschaffing, volksverheffing, verbroedering en
creatie zijn allemaal mogelijk dankzij de ruimte
en de regels van die ruimte.
~
Nu de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat
Vooruit, samen met alle andere theaters,
publieke huizen en culturele spots, haar deuren
heeft gesloten, speelt de vraag op: wat is de
functie van een gebouw zonder de mensen die
erin rondlopen, en hoe staat dit in verhouding
tot de vele functies die Vooruit al heeft gehad?
simone atangana bekono (1991) schrijft
proza en poëzie en publiceerde in samenwerking
met Uitgeverij Wintertuin en Lebowski Publishers
Hoe de eerste vonken zichtbaar waren, een bundeling gedichten en brieven die haar verhouding tot
thema’s als ras, gender, identiteit en het kunstenaarschap onderzoekt.

9 789401 472913
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Simone Atangana Bekono | ZOEK / PLAATS
€ 10 | september 2020 | paperback | 120 x 180 x 10 mm | ca. 96 pp. | nur 740
isbn 978 94 014 7291 3 | Themacode: JB

humane wetenschappen

Een andere kijk
op radicalisering

 Actieonderzoek in samenwerking met
Brusselse jongeren
 De auteurs graven naar de oorzaken
van ‘radicalisering’
 Interdisciplinaire samenwerking tussen
onderzoekers en jeugdwerkers

Radicalisering is vandaag een bijzonder gevoelig maatschappelijk thema, dat in één adem
genoemd wordt met terreurgeweld, islam of
jongeren met een migratie-achtergrond. Die
jongeren voelen zich daardoor geviseerd en
gestigmatiseerd. Bovendien ontbreekt hun
stem vaak in het discours.
~
Radicalisering legt de focus niet op het verklaren van (zelf)destructief gedrag bij jongeren
en het opsporen van radicalisering. Het gaat
daarentegen over het samen betekenis geven
aan de leefwereld van jongeren in transitie en
het benoemen van maatschappelijke kwetsbaarheid en de diepe levenskwetsuren die daaruit
voortvloeien: afwijzing, verlatenheid, vernedering, verraad en onrechtvaardigheid.

Marketing
De auteurs zijn beschikbaar voor interviews.

9 789401 462082

erik claes is senior-onderzoeker aan Odisee
Hogeschool, opleiding sociaal werk.
mattias de backer is postdoctoraal onderzoeker aan de universiteiten van Leuven en Luik,
criminoloog en stadsgeograaf.
ali moustatine is voormalig jeugdwerker bij de
Brusselse jeugdorganisatie D’broej en is werkzaam in
de Vereniging voor Marokkaanse Jongeren.
tom flachet is jeugdwerker bij de D’broej en
bokstrainer bij de Brussels Boxing Academy.

Erik Claes, Mattias De Backer, Ali Moustatine & Tom Flachet | RADICALISERING
Donkere spiegel van een kwetsbare samenleving | € 27,50 | september 2020
paperback | vierkleurendruk | 170 x 240 x 13 mm | ca. 240 pp. | nur 740
isbn 978 94 014 6208 2 | Themacode: JBF

mens en maatschappij
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9 789401 469814

Marta Lenartowicz & Weaver D.R. Weinbaum | THE PRACTICE OF THINKING: CULTIVATING
THE EXTRAORDINARY | € 39,99 | december 2020 | paperback | 170 x 240 x 21 mm
ca. 375 pp. | nur 730 | isbn 978 94 014 6981 4 (EN) | Themacode: QD | E-BOEK BESCHIKBAAR

Onze grootste

 Ontstaan vanuit het nieuwe Postgraduaat School of Thinking (VUB)

uitdaging als mens?

 Revolutionaire ideeën, concepten
en onderzoek, samengebracht om
uitzonderlijke denkers op te leiden

Beter denken!

 Focus op ‘Sapiens’ in ‘Homo Sapiens’

In een wereld die ons confronteert met steeds
complexere problemen, maakt de kwaliteit van
ons denken het verschil. Individuen, samenlevingen en culturen staan voor de uitdaging om
manieren van denken te ontwikkelen die vooruitziender en inzichtelijker zijn dan wat binnen
de normale verwachtingen ligt. En om daarvan
de nieuwe norm te maken. We moeten leren hoe
we buitengewone intelligentie kunnen mobiliseren en toepassen, een denken dat voortdurend
de eigen grenzen overschrijdt.
~
De nieuwe ‘School of Thinking’ aan de VUB is
een experimenteel programma dat als missie
heeft om mensen uit te dagen precies dat na te
streven. Deze opleiding ontwikkelt een innovatieve combinatie van activerende methodes en
cognitieve strategieën, praktijken en gewoontes, die eigen zijn aan uitzonderlijke denkers.
~
Dit boek nodigt het publiek uit om de studenten
van de ‘School of Thinking’ te vergezellen in hun
avontuur. De lezer vindt in deze publicatie een
brede waaier aan interdisciplinair onderzoek en
discussies die plaatsvonden binnen de opleiding.
Hierdoor biedt het boek een unieke inkijk in een
springlevend academisch project, waarbij de
‘Sapiens’ in ‘Homo Sapiens’ bloedserieus wordt
genomen.

marta lenartowicz is Sociaal Wetenschapper
aan het Centrum Leo Apostel (VUB) en verantwoordelijk voor het Postgraduaat School of Thinking. Ze
behaalde een PhD in Social Change en een Master
Filologie aan de Jagiellonian University in Kraków. In
haar onderzoek focust ze op wereldbeelden, identiteiten en sociale systemen.
weaver d.r. weinbaum is een onderzoeker aan
het Centrum Leo Apostel (VUB) en co-creator van de
School of Thinking. Hij behaalde een PhD in Interdisciplinaire Studies, Filosofie, Psychologie en Wetenschappen aan de VUB, en een MSc. in Computer
Engineering aan de Tel Aviv University. Zijn onderzoek focust zich op Filosofie van de geest, Openended Intelligence, Cognitieve Wetenschappen en
Cognitieve Ontwikkeling, Metafysica, Complexiteit,
Cybernetics en Evolutie.

Marketing
schoolofthinking.be
schoolofthinking.pub

filosofie
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Hoe kunnen we ons
consumptiepatroon
veranderen?

Thema’s als de klimaatverandering, duurzaamheid en de circulaire economie beheersen de
actualiteit. Ook in de designwereld hebben niet
alleen jonge ontwerpers, maar ook grote huizen
steeds meer oog voor het gebruik van alternatieve, meer duurzame materialen en het end
of life-aspect van hun producten. Hoewel dat
zeker een stap in de goede richting is, wil deze
publicatie nog verder gaan.
~
Meer dan te focussen op het product zelf gaat
dit boek dieper in op de emotionele, irrationele
band die gebruikers met een meubel of object
hebben, en de manier waarop deze relatie kan
worden vormgegeven. Het doel is om op basis
van daaruit afgeleide, innovatieve parameters
meubels te ontwerpen die mensen hun hele
leven lang kunnen en willen gebruiken.
~
Dit boek is geschreven in het Engels en
het Nederlands.

9 789401 470681
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ontwerp

 Prachtig vormgegeven, vol inspirerend
beeldmateriaal
 Op weg naar een duurzame manier van
ontwerpen
 Geschreven door gerenommeerde
onderzoekers van KASK/School of Arts

Prof. Dr. dirk van gogh is verbonden aan de
Universiteit Antwerpen en KASK/School of Arts van
HoGent. Hij onderzoekt educatieve creatiemethoden
voor duurzaam en sociaal-maatschappelijk verantwoord ontwerpen. Op basis van interviews met
hem en de andere onderzoekers - kunstenares en
modeontwerpster marina yee, interieurarchitect
christophe sonck, performance kunstenaar
helena dietrich en biochemicus maría
boto ordóñez – bracht elien haentjens de
bevindingen tekstueel samen.

Dirk van Gogh, Marina Yee, Christophe Sonck, Helena Dietrich, María Boto Ordóñez & Elien
Haentjens | RELATIONAL DESIGN | Het vormgeven van een emotionele band als katalysator
voor duurzaamheid | € 34,99 | verschenen | paperback | vierkleurendruk 200 x 300 x 10 mm
ca. 128 pp. | nur 656 | isbn 978 94 014 7068 1 (EN & NL) | Themacode: AK, AMR, WJK, RNU

Aanstekelijke passie
voor poëzie

 Reis langs de wereldpoëzie
 Meepraten over gedichten die je nooit
gelezen hebt
 Samengesteld door poëziespecialisten

Waarom spreekt dat ene gedicht ons zo aan?
En hoe praat je over poëzie zonder te struikelen
over je eigen woorden?
~
Twaalf specialisten en literatuurliefhebbers
maken je wegwijs in de begeestering van de
dichtkunst. Ze laten de mooiste passages tot je
spreken, geven gedichten klank en betekenis via
uitleg over de context en geven tal van verwijzingen naar film, literatuur en muziek.
~
Weet je niet wat zeggen over Les fleurs du mal
van Baudelaire? Wil je graag de Edda nog een
kans geven, maar verloopt de kennismaking
stroef? En wat hadden Emily Dickinson en Georg
Trakl ook alweer te zeggen in hun gedachten?
Praat mee over al deze taalwonderen en laat
jezelf in verleiding brengen om steeds meer
(over) gedichten te lezen.

Van dezelfde auteurs

Great Plays € 24,99 | isbn 978 90 382 2652 1
Great Books € 24,99 | isbn 978 90 382 2628 6

9 789038 226514

koen de temmerman is onderzoeksprofessor
aan de vakgroep Letterkunde, afdelingen Latijn &
Grieks van de Universiteit Gent, is gespecialiseerd in
antieke fictieliteratuur.
julie van pelt is onderzoekster aan de vakgroep Letterkunde, afdeling Grieks, en bestudeert
performance in het vroeg-Byzantijnse rijk vanuit het
oogpunt van christelijke heiligenliteratuur.

Koen De Temmerman & Julie Van Pelt | GREAT POEMS | Houden van beroemde gedichten
€ 29,99 | september 2020 | paperback | 170 x 240 x 27 mm | ca. 320 pp. | nur 611
isbn 978 90 382 2651 4 | Themacode: DC

taal & letterkunde
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Feestelijke publicatie
ter ere van 50 jaar VUB

 Met bijdrage van rector Caroline Pauwels
 Hoe komt ‘de universiteit’ aan bod in de
literatuur?
 Onderworpen aan academische peer
review

De universitaire wereld spreekt al sinds vroegmoderne tijden tot de verbeelding van literaire auteurs. Vooral in de Anglo-Amerikaanse
literatuur vierde de campus novel hoogtij als
een satirische ontleding van de microkosmos
op de campus. Maar ook in andere taalgebieden
is campusfictie te vinden, die bovendien vaak
expliciet op de populaire Anglo-Amerikaanse
voorbeelden reageert.
~
De bijdragen in deze bundel beschouwen de
ontwikkelingen van het genre in een internationaal perspectief. Daarbij komen zowel de populaire Engelstalige voorbeelden ter sprake als
minder bekende literatuur uit niet-Engelstalige
landen. Ook hybride en intermediale genres zoals filosofische memoires, detectives, internetliteratuur en blogs die de grenzen tussen feit en
fictie aftasten komen aan bod.

janna aerts doceert onderzoeksmethodologie
en Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit
Brussel en Université Libre de Bruxelles.
inge arteel doceert Duitstalige letterkunde aan
de Vrije Universiteit Brussel.
janine hauthal is postdoctoraal onderzoeker
van het FWO en start in oktober 2020 als docent
voor intermediale studies aan de Vrije Universiteit
Brussel.

9 789401 463096
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Janna Aerts, Inge Arteel & Janine Hauthal | CAMPUSFICTIE | Literaire en intermediale
constructies van de universitaire wereld | € 29,99 | september 2020 | paperback
170 x 240 x 11 mm | ca. 200 pp. | nur 622 | isbn 978 94 014 6309 6 (NL & EN)
Themacode: DSB

literatuuronderzoek

Literaire reeksen
in de kijker

 Bijdragen van (internationale)
academische specialisten
 Publicaties onderworpen aan peer
review
 Nieuwe inzichten uit de taal- en
letterkunde

Binnen deze literaire reeksen verschijnen
monografieën en thematische bundels die het
resultaat zijn van zowel individuele studies als
van samenwerkingen tussen wetenschappers
die werkzaam zijn in de taal- en letterkunde.

9 789401 471558

Gwennie Debergh, Nele Janssens
& Lieselot De Taeye | SEL 14 –
OPROER IN DE NEDERLANDSE
LETTEREN | € 34,99
november 2020 | paperback
160 x 240 x 18 mm | ca. 318 pp.
nur 622 | isbn 978 94 014 7155 8
Themacode: DS

9 789401 471565

9 789401 458177

Gwennie Debergh
CLW 12 – LITERATUUR EN RELIGIE
€ 29,99 | december 2020
paperback | 160 x 240 x 7 mm
ca. 125 pp. | nur 622
isbn 978 94 014 7156 5
Themacode: DS

Paola Gentile & Dolores Ross
LLS 13 – GRENSVERLEGGENDE
BEELDEN
€ 32,50 | november 2020
paperback | 170 x 140 x 14 mm
ca. 192 pp. | nur 622
isbn 978 94 014 5817 7
Themacode: CFP

literatuuronderzoek
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De verbondenheid
tussen wetenschap en
menselijke ervaring

 Inspirerend werk voor vertalers en
vertaalwetenschappers
 Eerbetoon aan vertaalwetenschapper
Raymond van den Broeck
 Anekdotische passages verweven
met een wetenschap die met zichzelf
worstelt

Mijn trage reistocht door de nacht is het eerste
boek in de reeks Griffels, die voortbouwt op het
werk van Raymond van den Broeck, een van de
grondleggers van de vertaalwetenschap. In zijn
werk behandelt Van den Broeck verschillende
thema’s: het vertalen van poëzie, de verbindingen tussen vertaling en schilderkunst, de
vertaaldidactiek ...
~
Aan de hand van zijn boeken en artikelen zal
de reeks Griffels proberen om het denken over
vertalen voort te zetten.

winibert segers en henri bloemen zijn
verbonden aan de KULeuven. Naast het begeleiden
van vertaalateliers doen ze onderzoek in het domein
van de vertaaltheorie.

9 789401 471985
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Winibert Segers & Henri Bloemen | MIJN TRAGE REISTOCHT DOOR DE NACHT
Herinneringen aan Raymond van den Broeck | € 24,99 | september 2020 | paperback
170 x 240 x 8 mm | ca. 88 pp. | nur 616 | isbn 978 94 014 7198 5 | Themacode: CFP

vertaalwetenschap

Comment articuler

 Alles over signaalwoorden in het
Frans

les idées d’un texte?

 Gericht op verschillende taalniveaus
 Met oefeningen voor zelfstudie

Signaalwoorden vormen een belangrijk onderdeel van een vlot geschreven tekst. Ze zorgen
voor structuur en verbinden de zinnen en paragrafen met elkaar. De Franse taal beschikt over
een wijd palet genuanceerde connectoren.
Dit boek biedt een overzicht van de meest voorkomende signaalwoorden die worden gebruikt
om ideeën op een gestructureerde en genuanceerde manier te formuleren. Ook zelfstandige
naamwoorden en werkwoorden komen daarbij
aan bod. Door een gevarieerde waaier aan
oefeningen kunnen de signaalwoorden zelfstandig worden ingeoefend.
~
Het boek richt zich tot Nederlandstalige studenten die Frans studeren in het hoger onderwijs.
De lijsten zijn opgedeeld in verschillende
niveaus: van semi-gevorderd tot vergevorderd.

brunehilde ammann, amaury de sart,
laurence swaelens en griet theeten
zijn verbonden aan de vakgroep Vertalen, tolken en
communicatie van de Universiteit Gent.

9 789401 469425

Brunehilde Ammann, Amaury de Sart, Laurence Swaelens & Griet Theeten
LES LIENS LOGIQUES | € 24,99 | september 2020 | paperback | 170 x 240 x 9 mm
ca. 160 pp. | nur 633 | isbn 978 94 014 6942 5 | Themacode: 2ADF

franse taalvaardigheid
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Herwerkte handboeken
(september 2020)

ECONOMIE VANDAAG 2020
Ivan De Cnuydt &
Sonia De Velder
isbn 978 94 014 6927 2 | € 32,50

EEN PLATTEGROND VAN DE
MACHT 2020
Carl Devos
isbn 978 94 014 6929 6 | € 45

FINANCIËLE WISKUNDE 2020
Christa Sys & Karine Van Biesen
isbn 978 94 014 6932 6 | € 34,99

BESTEL ONZE
ONDERWIJSBROCHURE

TOERISMECODEX 2020
Jos Speybrouck &
Marianne Van Eetvelt
isbn 978 94 014 6933 3 | € 39,99

PERSONEEL IN GOEDE HANDEN
Pascal Roskam
isbn 978 94 014 6031 6 | € 29,99

Interesse in alle handboeken die uitgeverij Academia Press in haar aanbod heeft?
Stuur een mailtje naar info@academiapress.be en we sturen
je meteen onze uitgebreide handboekencatalogus toe.
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