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Mediaberichten

Bij dit nummer

Fictie volwassenen 
•  Augustusgras is de debuutroman van Anna Jean 
Mayhew en gaat over een tienermeisje dat in 1954 
met haar familie op vakantie gaat in Florida. Hier 
wordt ze geconfronteerd met discriminatie en 
segregatie. Kan zich meten met de beste romans 
over de Amerikaanse segregatie. Een aanrader.
•  Vergeet mij niet van Amanda Prowse is het 
zelfstandig te lezen vervolg op Haar naam is Poppy 
Day. Poppy, gelukkig getrouwd en moeder van twee 
jonge kinderen, ontdekt een knobbeltje haar borst, 
het blijkt om uitgezaaide borstkanker te gaan. Poppy 
is vastbesloten om de ziekte te overwinnen. 
Ontroerend en goed geschreven.
•  Eén nacht, Markovitsj, de debuutroman van 
Ayelet Gundar-Goshen, speelt zich af rond de tijd van 
de stichting van de staat Israël. Rokkenjager 
Feinberg en de onopvallende Markovitsj worden 
vrienden voor het leven. Een rijke, zinnelijke en vlot 
geschreven roman waarvan de filmrechten zijn 
verkocht, scenario is van de auteur.

In Lieveling van Kim van Kooten, naar het verhaal •
van Pauline Barendregt, krijgt een vijfjarig meisje, 
nadat ze met haar moeder is verhuisd naar de villa 
van haar moeders nieuwe man, jarenlang te maken 
met misbruik door haar stiefvader. Een heftig 
onderwerp dat op luchtige manier beschreven is. 
Kreeg veel media-aandacht.

Non-fictie volwassenen 
•  Parijs: literair zakreisboek is een vermakelijke 
reisgids die de lezer aan de hand van fragmenten uit 
bekende en minder bekende romans en dichtbundels 
door Parijs leidt. Met een kaart met verwijzingen naar 
de plekken waar de fragmenten zich afspelen. Een 
aangename afwisseling tussen andere Parijs-gidsen. 
•  De doodschop voorbij : over de beschaving en het 
voetbal van Henk-Jan Grotenhuis en Tim Duyff gaat 
over de goede en minder goede manieren in het 
voetbal, zoals overtredingen en verbaal geweld. Een 
vlot boek over de donkere kanten van de 
voetbalsport die regelmatig het nationale debat 
bepalen.

•   Neem een geit van Claudia de Breij bevat 
levenslessen voor ouder wordende mensen, op basis 
van interviews met oudere bekende Nederlanders. 
Een relativerend boek, waarin onderwerpen als werk, 
kinderen, liefde, seks, leven en dood, kundig 
verweven, de revue passeren.
•   400 jaar Semslinie : de oudste lijnrechte grens ter 
wereld vertelt de geschiedenis van de Semslinie en 
het gebied dat daaraan grenst, de in de zeventiende 
eeuw getrokken kaarsrechte grens tussen Groningen 
en Drenthe. Rijk geïllustreerd, een mooi stukje 
geschiedschrijving van een bijzonder gebied van 
Nederland.

Non-fictie jeugd
•   Ter gelegenheid van het Jeroen Boschjaar in 
2016 maakten schrijfster Annemarie Bon en 
illustratrice Marie-José van der Linden het 
Schetsboek van Jeroen Bosch. Een schetsboek dat 
Jeroen Bosch bijgehouden zou kunnen hebben in het 
jaar 1463. Doordat het verhaal vanuit de 13-jarige 
Jeroen beschreven is, kunnen kinderen zich goed 
met de hoofdpersoon identificeren, ook al zit er 500 
jaar tussen. De auteur heeft onderzoek gedaan naar 
de tijd dat Bosch leefde en zich laten inspireren door 
zijn meesterwerken. Samen met de vele fantasierijke 
illustraties gebaseerd op de schilderijen van Jeroen 
Bosch is het heel bijzondere uitgave geworden. 
•   In Schorre zeehonden en Flodderwinden 
beschrijft journalist Bas van Lier 46 uitvindingen zoals 
het wonder van de televisie en de waterloze wc. 
Vaak gaat het over bekende uitvindingen, maar 
vooral de verhalen over minder bekende zijn leuk en 
verrassend. Daarbij zijn ze ook nog geïllustreerd met 
veel, ook grappige, illlustraties.
•   In het informatieve prentenboek Sssst, mama 
slaapt van Marloes Prins krijgt de moeder van drie 
jonge kinderen kanker. Het is als hulpmiddel te 
gebruiken om het onderwerp kanker bespreekbaar te 
maken voor peuters en kleuters. Want praten over 
kanker is belangrijk, aldus de auteur. De gevolgen 
van deze ziekte bij een van de ouders heeft grote 
gevolgen voor ook jonge kinderen. Dankzij 
sponsoring wordt een exemplaar van deze uitgave 
gratis aangeboden aan elke openbare bibliotheek. 
Alleen de inwerkkosten worden in rekening gebracht.  
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Aanschafinformaties Media Aanbod bij 
de jaarwisseling 2015/2016

Het kalenderjaar 2015 telt 52 volledige 
kalenderweken. Er worden in 2015 ook 52 a.i.-weken 
uitgebracht. 
Om de bestellingen tijdig te kunnen verwerken 
verzoeken we u de bestellingen van de media en het 
catalogusmateriaal vóór de hieronder genoemde data 
naar NBD Biblion te sturen.

a.i.-week  a.i.’s uiterlijk bij   bestellingen uiterlijk
                 de bibliotheken    bij NBD Biblion

2015-50    wo 2/12                 di 15/12
2015-51    wo 9/12                 di 22/12
2015-52    wo 16/12               di 29/12

2016-1      ma 21/12               di 12/1
2016-2      wo 23/12               di 19/1
2016-3      wo 13/1                 di 26/1
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Bibliografische berichten

Onderstaande titelbeschrijvingen komen opnieuw in 
de elektronische bestanden. Wijzigingen hebben 
betrekking op de laatste tien jaar voor wat betreft 
boeken en de laatste vijf jaar voor wat betreft  
audiovisuele en interactieve media. Betreft een 
wijziging in PIM-categorie, -trefwoord, SISO-nummer 
of trefwoord meer dan tien titels, dan wordt deze 
alleen opgenomen in het abonnement 
Catalogusonderhoud.

Boeken

Hoofdwoorden

2011-30-4207               Rink, Ellen.Vasthouden!, met 
2013-27-0545               het hoofdwoord: Rink, Ellen. 
ppn 336303327             Het hoofdwoord wordt: Lina, 

Ellen. 
2013-34-0049               Rink, Ellen.Ooit zal ik je weer 
ppn 364076127             zien, met het hoofdwoord: 

Rink, Ellen. Het hoofdwoord 
wordt: Lina, Ellen. 

2010-27-3070               Mizielińska, Aleksandra. 
ppn 328006610             Welkom in Mamoko, met het 

hoofdwoord: Machowiak, 
Aleksandra. Het hoofdwoord 
wordt: Mizielińska, 
Aleksandra. 

2010-27-3085               Machowiak, Aleksandra. Hut 
ppn 328006769             hok huis, met het 

hoofdwoord: Machowiak, 
Aleksandra. Het hoofdwoord 
wordt: Mizielińska, 
Aleksandra. 

2013-13-3101               Mizielińska, Aleksandra. 
ppn 358201373             Atlas, met het hoofdwoord: 

Machowiak, Aleksandra. Het 
hoofdwoord wordt: 
Mizielińska, Aleksandra. 

2005-41-0-130              Djavakhadze, Artchil. 
ppn 285500600             Nederlands-Georgisch 

woordenboek, met het 
hoofdwoord: Nederlands-
Georgisch. Het hoofdwoord 
wordt: Djavakhadze, Artchil. 

2013-41-3998               Berg, Marjolijn van. 
ppn 369547179             Monologen van hoop in tijden 

van crisis, met het 
hoofdwoord: Berg, Marjolijn 
van. Het hoofdwoord wordt: 
Monologen. 

2015-03-2223               Dijk, René van. Monologen 
ppn 38200325X            voor elke gelegenheid, met 

het hoofdwoord: Dijk, René 
van. Het hoofdwoord wordt: 
Monologen. 

2015-28-1135               Blok, Sarah. Dialogen in 
ppn 394312856             relaties, met het hoofdwoord: 

Blok, Sarah. Het hoofdwoord 
wordt: Dialogen. 

PIM

2009-28-4923               Geef ons de ruimte, met het 
ppn 318778629             PIM-trefwoord: Molenaars. 

Het PIM-trefwoord wordt: 
Molens. 

2013-11-1293               Hebreeuws, met het PIM-
ppn 355526697             trefwoord: Moderne 

Hebreeuwse taal. Het PIM-
trefwoord wordt: Hebreeuwse 
taal. 

2007-25-0-219              Hebreeuws, met het PIM-
ppn 302981292             trefwoord: Moderne 

Hebreeuwse taal. Het PIM-
trefwoord wordt: Hebreeuwse 
taal. 

2005-19-0483               Pronk, Ferdinand. Mobiele 
ppn 275173100             telefonie, met PIM-trefwoord: 

Mobiele telefonie. Het PIM-
trefwoord wordt: Telefonie. 

2005-36-0-082              Vanderaart, John. Tips & 
ppn 276952898             trucs voor uw mobiele 

telefoon, met PIM-trefwoord: 
Mobiele telefonie. Het PIM-
trefwoord wordt: Telefonie. 

2006-28-0-184              Peters, Victor. Mobiele 
ppn 294961682             telefonie voor senioren, met 

PIM-trefwoord: Mobiele 
telefonie. Het PIM-trefwoord 
wordt: Telefonie. 

2014-21-3803               Bloch, Serge. Lili wil een 
ppn 375870113             gsm, met PIM-trefwoord: 

Mobiele telefonie. Het PIM-
trefwoord wordt: Telefonie. 

Leeftijd

2015-10-5795               Joyner, Andrew. Boris ziet 
ppn 392838532             het licht, met de 

leeftijdsaanduiding M3. De 
leeftijdsaanduiding wordt: E3. 

AVM

SISO

2015-21-1439               Europa, met het SISO-
ppn 39383021               nummer: 577.2. Het SISO-

nummer wordt: Europa 
577.4. 

2015-29-1867               Noord-Amerika, met het 
ppn 395029473             SISO-nummer: 577.2. Het 

SISO-nummer wordt: 
Amerika 577.4. 

2015-29-1868               Zuid-Amerika, met het SISO-
ppn 395029872             nummer: 577.2. Het SISO-

nummer wordt: Amerika 
577.4. 
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Dvd-video

2015-12-2094               Gluckauf / een film van Remy 
ppn 391785184             van Heugten, met de 

annotatie: Nederlands 
gesproken, Nederlands en 
Engels ondertiteld. Dit moet 
zijn: in Limburgs dialect 
gesproken, Nederlands en 
Engels ondertiteld. 


