
“LiteRom is een aanbevelenswaardige databank voor iedereen 
die zich wil informeren over of verdiepen in de Nederlandse en 

Vlaamse literatuur van het begin van de twintigste eeuw tot 
vandaag.” Internationale Vereniging voor Neerlandici

Ik ben op zoek naar betrouwbare 
informatie over schrijvers voor mijn 

lessen. Waar kan ik terecht?

LiteRom bevat naast recensies ook 
auteursportretten, informatie over 

biografieën en interviews met auteurs

Ik wil mijn leerlingen laten zoeken naar 
recensies voor hun boekbespreking. 

Hoe pak ik dat het beste aan?

 LiteRom is erg toegankelijk. Uw leerlingen 
zoeken eenvoudig binnen alle literatuurrecensies 

uit Nederlandse en Vlaamse dag-, week- en 
maandbladen. Alles op een rij. U kunt, net als 

uw leerlingen, direct aan de slag!

Ik wil een vergelijkende literatuuropdracht 
maken. Hiervoor wil ik mijn leerlingen 

recensies laten beoordelen of met elkaar 
laten vergelijken. 

Bent u al eens op zoek geweest naar boekbesprekingen om een les over Nederlandse 
literatuur levendiger te maken, maar bleek het lastig zoeken? Laat u zich graag 
inspireren door wat anderen over literatuur te zeggen hebben? Maak kennis met 

de LiteRom, de vraagbaak voor uw literaire lessen. 

Deze databank bevat ruim 105.000 
artikelen, auteursportretten- en interviews 

en recensies van Nederlandstalige 
literatuur, verschenen na 1900 in een 
groot aantal Vlaamse en Nederlandse 

dag- en weekbladen. De LiteRom 
Nederlandstalige literatuur biedt 
een compleet overzicht voor u 

en uw leerlingen! 

Deze databank bevat ca. 50.000 
artikelen, auteursportretten- 
en interviews en recensies 
van buitenlandse literatuur, 

verschenen in een groot 
aantal Vlaamse en Nederlandse 

dag- en weekbladen.

Deze databank bevat ca. 25.000 
artikelen, auteursportretten- 

en interviews en recensies over 
jeugdboeken, na 1900 verschenen 

in Nederlandstalige dag- en 
weekbladen.

Meer weten?

-

Neem contact op 
met NBD Biblion:
T 079 3440 345
I  info@nbdbiblion.nl

Alle recensies van een bepaald boek zijn 
gemakkelijk te vinden. Zoeken kan op 

auteur en titel. Ideaal voor deze opdracht!
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