Literatour.nu
Elk jaar wordt een aantal Nederlandse en vertaalde
jongerenboeken genomineerd voor de Dioraphte
literatuurprijs. In maart kan er gestemd worden.

Bronnenlijst

Vlogboek.nl
Vlogboek bespreekt in elke video heel kort drie Nederlandse romans die je op je literatuurlijst kunt
zetten.

bovenbouw voortgezet onderwijs

E-books
Meer dan 10.000 boeken gratis te leen via het
e-bookplatform. Met in de Eregalerij Nederlandse
klassiekers met extra informatie.

Luisterboeken
Gratis app van de Bibliotheek met luisterboeken.
Bevat ook jongerenliteratuur.
Download via App Store of Google Play.

Kijk voor de digitale lijst op
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/ontdekdecollectie/12-17
Jaar. Daar klik je meteen door naar de bron.
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een selectie van de beste bronnen
over literatuur

De Bibliotheek heeft abonnementen op
verschillende databases. Deze zijn gratis
online te raadplegen in de Bibliotheek.

LiteRom bevat artikelen over
schrijvers en recensies van
boeken verschenen in
Nederlandse en Belgische
dag– en weekbladen.

Bronnen met boekbesprekingen voor
inspiratie en om je te helpen een goede
keuze te maken!

Lezen voor de lijst
Geeft advies bij de keuze van je boek. Er kan op
leesniveau gezocht worden en je kunt je eigen
leeslijst maken.
WelkBoek

LiteRom is alleen in de
Bibliotheek te gebruiken

Zoek op de kenmerken van een boek en
je vindt een boek dat bij je past.
Alleen in de Bibliotheek te gebruiken

Uittrekselbank

Boekenzoeker.org

Meer dan 2700 uittreksels van Nederlandstalige én
buitenlandse literatuur en circa 360
auteursportretten.

Korte beschrijvingen van boeken.
Geef je voorkeuren aan en je vindt een boek
dat bij je past.

Koninklijke Bibliotheek

Leesplein 15+

Ontdek Nederlandse schrijvers, middeleeuwse
literatuur, poëzie, illustratoren en
boekgeschiedenis.

Jongerenliteratuurplein met boekbesprekingen en
auteursportretten. Er kan gezocht worden op
auteur, titel of thema.

Literatuurgeschiedenis

Why I love this book

De geschiedenis van de hele Nederlandse
literatuur. Van ‘Hebban olla vogala’ tot Tirza.
Met teksten, beelden en opdrachten.

1 minute book reviews op video: lezers én schrijvers
geven hun persoonlijke boekentip vertellen waarom
dat boek hen raakte.

