
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 14, 2018 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Non-fictie jeugd 
• Hebben draken, de Yeti ofwel de Verschrikkelijke 
Sneeuwman en het monster van Loch Ness echt 
bestaan of niet? Mensen vragen zich dit soms al 
jarenlang af. In Monster dieren : fabels & feiten 
verzamelden Jet Bakels en Anne-Marie Boer allerlei 
feiten, volksverhalen en mythes over vermeende 
monsters. Daarnaast is er aandacht voor hoe we 
waarnemen en hoe wetenschap werkt.  Rijk 
geïllustreerde uitgave met o.a. krantenberichten, 
oude tekeningen en (kleuren)foto’s. Vanaf ca. 11 t/m 
15 jaar. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De animatiefilm Ferdinand van Carlos Saldanha is 
gebaseerd op een klassiek Amerikaans prentenboek 
van Munro Leaf en Robert Lawson. Het stierkalfje 
Ferdinand wordt getraind voor het stierenvechten, 
maar hij is heel zachtaardig en houdt vooral van 
bloemen. Als volwassen stier wordt hij ten onrechte 
aangezien voor een woest en gevaarlijk dier en 
gedwongen tot vechten. De film kreeg  een 
Oscarnominatie voor Beste animatiefilm.  
• De Engels-Amerikaanse serie Electric dreams 
bestaat uit losstaande afleveringen die losjes 
gebaseerd zijn op korte verhalen van de bekende 
Amerikaanse sciencefictionschrijver Philip K. Dick 
(1928-1982). De hoofdrollen worden gespeeld door 
bekende acteurs, zoals Steve Buscemi, Anna 
Paquin, Brian Cranston,Terrence Howard en Vera 
Farmiga. De verhalen spelen in de nabije of verre 
toekomst rond zaken als paranormale verschijnselen, 
virtuele lichamen, buitenaardse wezens en 
alomtegenwoordige bewaking.  
 
 

 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2017-45-1336, Put, Diane. Lotta helpt de 
jrg. 2018, afl. 12,  paashaas. De titel komt te  
nr. 262 vervallen, vanwege een  
ppn 416655149 verkeerde Standing order en 

wordt deze week (a.i.-week 
14, 2018) opnieuw aange-
boden. Bestellingen ge-
plaatst t/m woensdag 
21 maart 2018 worden nog 
uitgeleverd. 

 
 
 
 
 
 
 



 



 
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 Catalogus-
onderhoud. 
 
 
Boeken 
 
Hoofdwoorden 
 
2018-05-1854  Higgens, Kristan. Wat nu?  
ppn 416461271 Het hoofdwoord woprdt: 

Higgins, Kristan.  
 
SISO 
 
2016-47-4775  Denizau, Gérard. De Bijbel in  
ppn 408060093 schilderen, met het SISO-

nummer: 708.5. Het SISO-
nummer wordt: 738.5.  

2016-35-3498  Goudsmit, Jaap. De kunst  
ppn 407535055 van het sterfelijk zijn, met het 

SISO-nummer: 708.5. Het 
SISO-nummer wordt: 738.5.  

2015-31-3247  Riley, Gillian. Food in art,  
ppn 395404592 met het SISO-nummer: 

708.5. Het SISO-nummer 
wordt: 738.5.  

2009-11-0155  De Rynck, Patrick.  
ppn 315893397 Bijbelverhalen en mythen in 

de schilderkunst van Giotto 
tot Goya, met het SISO-
nummer: 708.5. Het SISO-
nummer wordt: 738.5.  

 
PIM 
 
2017-27-4465  Verlaan, Tim. De  
ppn 413349586 ruimtemakers, met de PIM-

categorie: 21 Beeldende 
kunst. De PIM-categorie 
wordt: 10 Mens en 
Maatschappij.  

2017-43-5436  Fry, Stephen. Mythos, met  
ppn 413155536 het PIM-trefwoord 

Mythologie. Het PIM-
trefwoord wordt: Mythen.  

Genrewijziging 
 
2017-45-0843 Boogaard, Oscar van den.  
ppn 416414648   Kindsoldaat, genre: ps. 

Het genre wordt: hi. 
 



 
 


	Bij dit nummer
	Vervallen aanbiedingen
	Boeken
	Boeken


