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Wilt u graag meer weten van Duitse literatuur en op de hoogte blijven
van ontwikkelingen in de Duitse boekenbranche? Een aantal handige
website op een rij.
Naslagwerk Duitse literatuur
Op de site van het Duitsland Instituut Amsterdam is het Naslagwerk literatuur te
vinden. Met daarin de belangrijkste informatie over Duitstalige literatuur vanaf
1945. Het Naslagwerk is onlangs vernieuwd en aangevuld met informatie over
hedendaagse literatuur (1990-2015).
Goethe-Institut
Voor een overzicht van Duitstalige boeken die naar het Nederlands vertaald zijn,
kunt u terecht bij het Goethe-Institut.
Perlentaucher
Perlentaucher.de is een Duitstalige cultuurwebsite waarop nieuwe boekrecensies
en debatten worden verzameld.
Druckfrisch
In de rubriek Druckfrisch in het Duitse TV-programma 'Titel Thesen
Temperamente' worden nieuwe boeken en schrijvers geïntroduceerd. De
uitzendingen, die onder meer interviews met schrijvers bevatten, zijn online terug
te kijken. De website bevat daarnaast leuke informatie en boekentips.
Das Literarische Quartett
Een instituut op de Duitse televisie is het Literarische Quartett, waarin experts
nieuwe boeken bespreken. Ook online te zien.
Essay 'Gute Nacht, Freunde'
Voor wie liever in het Nederlands leest, heeft Christoph Buchwald het boekje
‘Gute Nacht, Freunde: Duitsland in vijfentwintig boeken’ geschreven. Hierin
beschrijft Buchwald Duitse boeken, waarvan hij vindt dat elke Nederlander ze
gelezen zou moeten hebben. Al deze boeken zijn in het Nederlands vertaald.
Bestsellers
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Boekhandel Godert Walter in Groningen publiceerde op de website een top-50 van
bestverkochte Duitse boeken in aanloop naar de Boekenweek. Daarnaast is er
regelmatig een overzicht van nieuwe titels te vinden.
Boekhandels met selectie Duitse boeken
Is Groningen te ver voor u? De Duitslanddesk maakte een overzicht van
boekhandels met een selectie Duitse boeken.
Boeken voor scholieren
Deze website geeft advies bij de keuze voor boeken voor de leeslijst op
middelbare scholen.
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