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Themaselecties Duurzaamheid 2020
Dit jaar streven we bij MedioEurope niet alleen naar een literair, poëtisch en creatief 2020, maar ook
naar een duurzaam jaar vol leesplezier. Dit doen we door naast onze algemene en specifieke
themaselecties per maand ook een selectie van duurzame themalijsten aan te bieden.
Sterker nog, onze selecties zijn niet alleen relevante thema’s rond bepaalde evenementen en
problematieken, ze zijn ook nog eens gekoppeld aan de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) van
de Verenigde Naties die centraal staan in de strijd naar een duurzamere en betere wereld voor
iedereen.
Door deze toevoeging aan ons aanbod, met de klemtoon op evenementen en thema's die
samenhangen met deze SDG’s hebben bibliotheken de optie om hun thematafels aanvullen en zo bij
hun leden onder te aandacht te brengen of discussie op te starten per thema.
We lopen zoals met onze andere themaselecties ook 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. Deze selecties worden het jaar door up-to-date gehouden en u kan al deze selecties ook in SSO
laten plaatsen.

HOE?
U surft naar https://www.medioeurope.com/boeken/nl/ . Daar vindt u de selectie ‘Thema’s’.
Hieronder vindt u:
•

Enkele algemene thema’s die u het jaar door in de kijker kan zetten en thema’s specifiek
onderverdeeld per maand.

•

Onze selectie van duurzame themalijsten per maand naast het algemene
duurzaamheidthema van 2020: Internationaal Jaar van de Plantengezondheid.
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Een overzicht:
•

Duurzame Themaselecties 2020:
o

•

o
o

o

•

•

•

•

•

Dikketruiendag (BE)/Warmetruiendag (NL)
(11/02)
Internationale dag van vrouwen en meisjes in
de wetenschap (11/02)
Werelddag voor sociale rechtvaardigheid
(20/02)

•

Internationale dag tegen racisme (21/03)
Internationale vrouwendag (08/03)
Internationale dag van de bossen (21/03)

April:
o
o

Wereldgezondheidsdag (07/04)
Dag van de aarde (22/04)

o
o

Mei Plasticvrij
Werelddag voor culturele diversiteit, dialoog en
ontwikkeling (21/05)

o
o

Wereldmilieudag (05/06)
Wereldoceanendag (08/06)

o
o

Zomervakantie
Nelson Mandela-dag (18/07)

Wereld Vegetarisme Dag (01/10)
Wereldmeisjesdag (11/10)
Wereldvoedseldag (16/10)
Week van het Bos (BE) (11-18/10)

November
o
o

•

Internationale dag van de Geletterdheid
(08/09)
Week van de mobiliteit (16-22/09)
Internationale dag van de Vrede (21/09)

Oktober
o
o
o
o

Maart:
o
o

•

o
o

Februari:
o

•

Duurzame Nieuwjaarsvoornemens
Martin Luther Kingdag (20/01)

September
o

Januari:
o
o

•

•

Internationaal Jaar van de Plantengezondheid

Wereld Veganisme Dag (01/11)
Wereld Wetenschapsdag voor Vrede en
Ontwikkeling (10/11)

December
o
o
o

Wereldaidsdag (01/12)
Wereldbodemdag (05/12)
Internationale dag van de migrant (18/12)

Mei:

Juni:

Juli:

Augustus
o
o
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Zomervakantie
Internationale Dag ter herinnering aan de
slavenhandel en de afschaffing ervan (23/08)
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