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                                                                                                 Aanschafinformaties week 15, 2015

Mediaberichten

Aanlevering van de a.i.-pakketten in het 
voorjaar  2015

In verband met de feest- en vrije dagen in het 
voorjaar van 2015 ontvangt u hierbij een overzicht 
met data waarop de a.i.-pakketten bij de bibliotheken 
zijn én de data waarop de bestellingen bij 
NBD Biblion binnen moeten zijn.

                 pakket bij de        bestellingen uiterlijk
a.i-week   bibliotheek           bij NBD Biblion

16             vr 3/4                    di 21/4
17             wo 15/4                 di 28/4
18             wo 22/4                 wo 6/5

19             vr 24/4                  wo 13/5
20             vr 1/5                    di 19/5
21             wo 13/5                 di 26/5
22             wo 20/5                 di 2/6

23             wo 27/5                 di 9/6

Vervallen aanbiedingen

Boeken
 
2014-51-0015,              Kollaard, Sander. Stadium 
jrg. 2015, afl. 13,           IV. De aanbieding komt te
volgnr. 0026                  vervallen i.v.m. een verkeerd 
ppn 386012938             bestelnummer.  De titel wordt 

in deze week  opnieuw 
aangeboden. 

2014462067,                 Watson, S. Tweede leven.
jrg. 2015, afl. 12,           De aanbieding komt te 
volgnr. 0063                  vervallen i.v.m. het ontbreken 
ppn 383672643             van een codering.  De titel 

wordt in deze week  opnieuw 
aangeboden. 

Gewijzigde release-datum

2015-05-3122               Jack Irish: dead point.
ppn 388653817             Deze dvd-video met release-

datum 24 maart 2015 is 
komen te vervallen.

                                     De release-datum is nog niet 
bekend. Tegen die tijd zal de 
film opnieuw aangeboden 
worden.
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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

Trefwoorden

Het nieuwe trefwoord: Ruby on Rails is ingevoerd.

2009-07-0157               Balbaert, Ivo. Programmeren 
ppn 31529907X            met Ruby en Rails, met het 

trefwoord: Ruby 
(programmeertaal). Het 
trefwoord: Ruby on Rails is 
toegevoegd  

2014-41-4806               Follett, Ken. Edge of eternity, 
ppn 382731433             met het trefwoord: 1961-

2010. Het trefwoord wordt: 
Maatschappelijke 
veranderingen; 1961-2010.

SISO

2013-25-4400               Moost, Nele. Als de geit leert 
ppn 355353377             zwemmen, fictie jeugd met 

leeftijdsaanduiding: AK. 
Wordt non-fictie jeugd met 
SISO-nummer: AJ 415.4.

Leeftijdsindeling

2014-47-2678               Botman, Corien. Boyd was 
ppn 38376520X            hier, met leeftijdsindeling: C. 

Leeftijdsindeling wordt: D. 

Thematrefwoord

2014-20-3087               Hinton, Stephanie. Zoek 
ppn 375418288             boek voor meisjes : 550 

plaatjes om te vinden, zonder 
thematrefwoord. 
Thematrefwoord wordt: 
Zoekboeken. 
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