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Inleiding 

Vandaag is het  

de internationale dag van de schoolbibliotheek  

met als doel jongeren voor hun schoolbib warm te maken. 

In dit zakboekje vind je een gevarieerde selectie van interessante, 

misschien ongekende artikels uit onze rijke tijdschriftencollectie.  

Blader er eens door en word enthousiast!  

Al deze tijdschriften en nog véél meer kunnen via de website van de 

Cultuurbibliotheek (http://www.cultuurbibliotheek.be)  gereserveerd 

worden. 

 

Kom gerust eens op ontdekkingstocht! 

 

Op de laatste pagina van het boekje vind je een wedstrijd. Er zijn 3 

boekenbons te winnen! Hieronder vind je de winnende inzending van 

vorig jaar. 

 



 

 

Winnaar vorig jaar: Jannick D’Hondt 

Mensen in hun wereld 

 

Het is algemeen geweten dat National Geographic zeer goede 

reportages brengt. Ook hier brachten ze een prachtstuk met 

volledige informatie en prachtige foto’s. Dit boek bevat alle 

gekende stammen ter wereld. Het is hun bedoeling om met dit 

boek zoveel mogelijk informatie te verschaffen, wat hen ook lukt. 

Dit boek is niet alleen goed voor informatief gebruik, maar ook ter 

ontspanning. De foto’s wisselen de teksten goed af zodat het geen 

saai wetenschappelijk werk wordt.  

Het is gewoon een magnifiek boek. 

 

 

 

 



 
Science Connection 

Algemene info 

Science Connection is een uitbreiding van de vroegere "Space Connection" in die zin dat het een breder scala 

van wetenschappelijke onderwerpen belicht dan enkel wat met ruimtevaart te maken heeft. Het vormt de 

vitrine voor het onderzoekswerk dat dagelijks wordt verricht in de Belgische Federale Wetenschappelijke 

Instellingen en in de onderzoeksprogramma’s van het Federaal Wetenschapsbeleid.  

 

Voorbeeld: 

Sinds miljoenen jaren ontwikkelen organismen efficiënte manieren om te communiceren. Een goede 

communicatie is van levensbelang. Een groot aantal organismen maakt hiervoor gebruik van chemische 

moleculen: ferromonen (moleculen die worden gebruikt voor communicatie binnen één soort). Interesse in 

giffen, geur- en smaakstoffen? Lees dan zeker ‘The chemicals between us’! 

 

http://www.scienceconnection.be 

Enkele koppen  



 
Actuele Onderwerpen 

Algemene info 

Al zeventig jaar biedt IVIO Uitgeverij een verrassende én informatieve kijk op de actualiteit.  
Elke 14 dagen een boeiend onderwerp in een notendop, geschreven door vakexperts. 
Compact, objectief en begrijpelijk. 
 
Bijvoorbeeld:  
Stierengevechten, traditie of tragedie? 

Stierenvechten komen niet alleen in Spanje en Portugal voor maar ook in Frankrijk en Latijns-Amerika. 
Hoe verloopt een stierengevecht nu eigenlijk? Wat gebeurt er tijdens dorpsfeesten en wat vinden de 
Spanjaarden er nu zelf van? Deze en andere vragen worden in dit boekje beantwoord. Dit AO eindigt met 
informatie over het werk van het Comité Anti Stierenvechten. Wat vindt u van het stierenvechten? 

http://www.actueleonderwerpen.nl 

 

Enkele koppen 



 

 

DADA 

Algemene info 

Kunsttijdschrift voor kinderen van 6 tot 106 jaar.  
DADA wordt gemaakt voor iedereen die het plezier van het kijken nog niet is verleerd!  
DADA is een kwartaalblad en verschijnt dus 4 keer per jaar. In ieder nummer staat een bepaalde 
kunstenaar of kunststroming centraal. Kunstwerken van grote klasse op 52 prachtig vormgegeven 
pagina's begeleid door verhalen die je fantasie vleugels geven. 
 
Bijvoorbeeld:  

Artsen hebben berekend dat als je stopt met eten, je binnen 70 dagen doodgaat. Een mens moet dus eten. We 

doen het dan ook elke dag. Het is daarom niet zo gek dat eten in heel veel kunstwerken te zien is. Soms wordt 

eten zelfs het enige onderwerp van het kunstwerk. Of nog gekker: wordt de kunst gemaakt van eten.  

Deze DADA staat vol met kunst om bij te watertanden. Heb je ook trek gekregen, lees dan Kunst aan tafel!. 

Enkele koppen 



 
Quest 

Algemene info 

Quest is een blad dat iedere maand de wereld van kennis en vermaak bij elkaar brengt. Vlot 
geschreven en modern vormgegeven met spraakmakende fotografie en intrigerende illustraties. 
Gemaakt voor mensen die zich op een luchtige en onderhoudende manier willen verrijken met 
allerlei wetenswaardigheden. Niet perse omdat het nuttig is, maar vooral omdat het leuk is. De 
succesvolle, internationale edities van Quest bewijzen dat ook vrouwen graag meelezen.  
 
Bijvoorbeeld:  
Het gezegde ‘vroeg geleerd, oud gedaan’ geldt niet voor kakkerlakken, want de beestjes blijken ’s 
ochtends dommer dan ’s avonds. Onderzoekers van de Vanderbilt Universiteit in Amerika 
onderzochten de leercapaciteiten van de kakkerlakken. Ze kwamen erachter dat de insecten ’s 
avonds beter iets nieuws kunnen leren dan ‘s ochtends. Heb je soms ook dat kakkerlakgevoel? Lees 
dan zeker ‘Ochtenddomheid’!  
 
http://www.questmagazine.nl 

 

Enkele koppen 



 
Geschiedenis Magazine 

Algemene info 

Je bent bang warm te lopen voor geschiedenis? Lees dan zeker nooit ‘Geschiedenis Magazine’, een tijdschrift 

dat geschiedenis boeiend maakt! Hoewel in de eerste plaats bedoeld voor een Nederlands publiek, vind je er 

heel veel wereldwijde geschiedenis en vooral: op normale mensenmaat! 

 

Bijvoorbeeld: 

‘Revolutionair drinken in de 18de eeuw’ 

Eeuwenlang was bier volksdrank nummer één. In de 18de eeuw werd het verdrongen door uitheemse dranken 

als koffie en thee. Niet alle tijdgenoten waren gelukkig met deze omwenteling: koffie en thee werden 

geassocieerd met decadentie en overdaad… 

 

http://www.geschiedenismagazine.nl 

 

 
Enkele koppen 



 

Enkele koppen 

Uitwiskeling   

Algemene info 

Zeepbellen blazen in de klas? De rekbaarheid van elastiekjes testen? Je vindt er wiskundige argumentatie voor 

in het artikel ‘Elastiekjes en zeepbellen: minimale lengten en oppervlakten’ 

 

Muziek verzacht de zeden, naar het schijnt. En kan de lessen – op een didactisch verantwoorde manier - 

opvrolijken. Of hoe drums en andere slaginstrumenten  een instap kunnen zijn voor het rekenen met breuken. 

Er worden vrijwilligers gezocht om met een gitaar in de hand, na het applaus voor hun optreden, begrippen als 

frequenties en intervallen duidelijk te maken. Je kan misschien proberen om zelf eens les te geven? Je vindt alle 

materiaal in het artikel ‘Wiskunde en muziek’  

 

Wiskunde en biologie: een werktekst waarin een wiskundig model voor de groei van een populatie  

tortelduifjes in een bepaald gebied bestudeerd wordt. Er wordt alleen rekening gehouden met de vrouwtjes. 

Populaties worden door  biologen immers behandeld als vrouwtjes die vrouwelijke jongen baren. Daarna weet 

je alles over ‘Logistische groei’, dank zij UITWISKELING! 



Enkele koppen 

 
EOS 

Algemene info 

Eos-magazine is een Nederlandstalig populair-wetenschappelijk maandblad. Zowel natuurwetenschappen als 

menswetenschappen en geneeskunde komen aan bod. Daarnaast is er een uitgebreide rubriek technologie, met 

o.a. de nieuwste ontwikkelingen op gebied van ICT. Het blad verschijnt zowel in België als Nederland. 

 

Voorbeeld: 

De kans dat je naar de fles grijpt, hangt voor een groot deel af van je genen. Als de wetenschap kan ontrafelen 

hoe genetische verschillen bijdragen tot de vatbaarheid voor alcoholisme, kunnen verslaafden een aangepaste 

behandeling krijgen en risicogroepen een betere begeleiding. ‘Genen in de fles’ legt uit hoe erfelijk 

alcoholisme is. 

 

http://www.eos.be 

 

 



Enkele koppen  

 
Mondiaal magazine 

Algemene info 

‘MO* maakt de globalisering ervaarbaar, begrijpbaar en hanteerbaar’ zo omschrijft het tijdschrift zichzelf. 

 

Globalisering, inderdaad: het tijdschrift biedt actuele en objectieve informatie over de ruime wereld, op 

economisch, politiek, ecologisch, cultureel vlak. Ontwikkelingsbeleid ontdaan van paternalisme. Heel dikwijls 

terecht maatschappijkritisch.  

 

Begrijpbare achtergrondinformatie: de auteurs verstaan de kunst moeilijke zaken eenvoudig uit te leggen, 

zonder te simplificeren, in korte ‘leesbare’ artikels. 

 

We krijgen inzicht in mondiale gebeurtenissen en problemen. De ver-van-mijn-bed-show wordt heel dichtbij 

gebracht door artikels van en interviews met mensen die het ter plaatse meemaken. 

http://www.mo.be 



 

Meer koppen 

 
Mens  

Algemene info 

Objectieve en kwaliteitsvolle wetenschappelijke informatie voor een breed publiek. 
Elk dossier brengt één welbepaald actueel wetenschappelijk onderwerp op een begrijpelijke en educatieve 
manier. Ook de mogelijke implicaties van wetenschappelijke ontwikkelingen op het sociale, culturele en 
economische leven komen aan bod. Hiermee stelt MENS zich ten doel wetenschapsvoorlichting een 
krachtige ondersteuning te bieden, en dit op een objectieve, wetenschappelijke en vulgariserende wijze. 
Geschreven voor jong en oud (vanaf 15 jaar) in een voor iedereen begrijpbare taal. 

Voorbeeld:  
Blowen, slikken, snuiven of spuiten … Wiet, shit, hasj of space cake … High, stoned, cold turkey … We 
kennen ze allemaal. De stoere termen van de drugtaal. De ene al ‘cooler’ dan de andere. Maar wie weet 
echt het fijne van drugs? Wat ze zijn, wat ze doen, hoe ze werken? Hebben ze allemaal dezelfde effecten 
op het lichaam? Leiden ze allemaal tot afhankelijkheid en gewenning? Het antwoord op al deze vragen vind 
je in ‘Illusies te koop. Hersenprikkers en breindochters in drugland.’ 

http://www.2mens.com 
 



 

Tot slot 

Hopelijk sprak één of meer tijdschriften uit onze selectie je aan.  

Om de bib nog meer op jouw interesses af te stellen, ontvangen wij ook 

graag van jou tips …  

Ken je een mooi, interessant non-fiction boek? Overtuig ons daar dan 

van! 

Vul dan de laatste bladzijde in, breng het naar de bib, stop het daar vóór 

16/11 in de tipbus en spring na 26 november zeker nogmaals binnen.  

Misschien ligt er dan een vroeg sinterklaasgeschenk* op je te wachten … 

 

* Wij delen 3 boekenbons (1 x 50 EUR, 2 x 25 EUR) uit dankzij onze 

sponsor:  

 

  
 

 

 

 
 Markt 12 – 8000Brugge 

 Tel. (050) 33 34 03 

 Vlaanderens grootste boekhandel 



 

Breng dit (of een groter analoog opgebouwd) blad ingevuld naar de bib 
vóór 16/11. 

 

Jouw naam: .......................................................................................  Klas: ................

 

Mijn gouden tip voor de bib! 
 

Auteur: ...............................................................................................  

Titel van het werk: ............................................................................  

Overtuig ons in jouw eigen woorden waarom de bib dit boek zeker zou 

moeten aankopen: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................



 


