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Thema-selecties

Vaak wordt in bibliotheken gewerkt met thematafels, die specifieke thema’s, auteurs of
prijswinnaars extra in de kijker zetten. Op www.medioeurope.com vindt u doorlopend
themaselecties die hier op inspelen.

Deze selecties zijn steeds een volledig overzicht van actuele en/of relevante titels binnen een
bepaald thema. Deze worden aangemaakt door onze boekenspecialisten in samenspraak met de
uitgeverijen.

HOE?

U surft naar www.medioeurope.com/boeken. Daar vindt u de selectie ‘THEMA’.

Hieronder vindt u

 Enkele algemene thema’s die u het jaar door in de kijker kan zetten

 Thema’s specifiek onderverdeeld per maand. We lopen hier steeds een paar maanden
voorop, zodat u tijdig de titels in de selectie kan bestellen en deze ook op het juiste moment
in uw bibliotheek aanwezig zijn. U heeft minder opzoekwerk en de garantie dat u over de
juiste titels beschikt.

Deze selecties worden het jaar door up-to-date gehouden. U kan al deze selecties ook in SSO laten
plaatsen.
Er worden ook regelmatig nieuwe selecties toegevoegd, op basis van de actualiteit.
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Een overzicht:

 Boekenselecties 2019:

o Rembrandtjaar (NL)
o 450 jaar Breughel
o 75 jaar einde Tweede Wereldoorlog

 Januari:

o Nieuwjaarsvoornemens
o Internationale Herdenkingsdag voor de

Holocaust
o Wereld Braille Dag
o Gedichtendag

 Februari:

o Poëzieweek
o Safer Internet Day
o Dikke truiendag (klimaatsbewustzijn)
o Valentijn
o Vlaamse week tegen pesten

 Maart:

o Jeugdboekenmaand
o Internationale vrouwendag
o Internationale dag tegen racisme
o Begin lente
o Boekenweek.

 April:

o Wereld autismedag
o Pasen
o Buitenspeeldag
o Week van de klassieken (NL)
o Wereldgezondheidsdag

 Mei:

o Week van de amateurkunsten
o Moederdag
o World day for cultural diversity
o Werelddag zonder tabak
o Annie MG Schmidtdag
o Star-Wars dag
o Internationale Dag tegen Homofobie en

Transfobie

 Juni:

o Vaderdag
o Start zomer
o Wereldoceanendag
o World Wide Knit in Public Day
o Week van het huisdier

 Juli:

o Schat van vlieg
o Zomervakantie
o Nelson Mandela-dag
o Zomer van het spannende boek

 Augustus

o Schat van vlieg
o Zomervakantie
o Internationale Dag ter herinnering aan de

slavenhandel en de afschaffing ervan (UNESCO)
o Zomer van het spannende boek

 September

o Terug naar school
o Herfst
o Maand van de filosofie
o Anticonceptiedag
o Internationale dag van de geletterdheid
o Week van de mobiliteit
o Internationale dag van de Vrede

 Oktober

o Nobelprijs literatuur
o Halloween
o Maand van de geschiedenis
o Wereldmeisjesdag
o Werelddierendag
o Wereldvoedseldag

 November

o World vegan day
o Allerheiligen en allerzielen
o Wapenstilstand
o Wereld diabetesdag
o Voorleesweek
o Wereld toiletdag
o Dag van de wetenschap (BE)

 December

o Wereldaidsdag
o Sint
o Kerst
o Internationale dag van de migrant
o Winter

Daartussen vallen nog grote prijzen: BookSpot Literatuurprijs, ECI
literatuurprijs, Libris literatuurprijs, Fintro literatuurpijs, Gouden
Griffel en penseel, Boekenleeuw en boekenpauw, Nobelprijs, Man
Booker (Internation) enz


