Presentatiesysteem Informatieve Media

NBD Biblion

PIM
Presentatiesysteem
Informatieve Media

systeem voor gebruikersvriendelijk presenteren van informatieve media in
Openbare Bibliotheken met kleinere collecties

7e geheel herziene versie

september 2014

NBD Biblion
Media Aanbod
Huygensstraat 1
2721 LT ZOETERMEER
e-mailadres
pim@nbdbiblion.nl

1

Presentatiesysteem Informatieve Media

NBD Biblion

© 2014
NBD Biblion, Zoetermeer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen, of enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2

NBD Biblion

Presentatiesysteem Informatieve Media

Inhoudsopgave

Voorwoord

p. 4

Gebruikersvriendelijk presenteren van informatie

p. 5

PIM schema

p. 7

Richtlijnen bij het indelen van media

p. 8

Uitgangspunten per onderwerpsgebied

p. 10

Klassieke anoniemen

p. 24

Register

p. 25

3

Presentatiesysteem Informatieve Media

NBD Biblion

Voorwoord
Insteek van deze handleiding is dat er meer structuur komt binnen PIM en dat het aantal trefwoorden wordt
ingeperkt. Er is al een begin gemaakt om PIM-trefwoorden die enigszins met elkaar te maken hebben bij
een te brengen onder een gemeenschappelijk PIM-trefwoord. Bijvoorbeeld de verschillende PIMtrefwoorden bij termen die allen op het gevangeniswezen betrekking hebben: Gevangenissen,
Gevangeniswezen, Gevangenen.
Deze handleiding is voornamelijk aangepast bij de genoemde voorbeelden.
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Gebruikersvriendelijk presenteren van informatieve media

Het Presentatiesysteem Informatieve Media (PIM) is een ordeningssysteem voor de fysieke
presentatie van informatieve media aan bezoekers van de Openbare Bibliotheek.
Het is een gebruikersvriendelijke manier van presenteren, dat de in bibliotheekcollecties 'snuffelende'
gebruiker tegemoet komt in zijn informatiebehoefte.
PIM is een flexibel systeem waarin men eenvoudig lokale wijzigingen kan aanbrengen zonder afbreuk te
doen aan het landelijke systeem. Wanneer een toegekende categorie niet overeenkomt met de lokale
opvattingen hierover is indeling onder een andere categorie volgens eigen inzichten niet strijdig met het
systeem en eenvoudig uit te voeren.

PIM heeft de volgende kenmerken:
Voor volwassenen en jeugd
 PIM is toepasbaar voor mediapresentatie aan zowel volwassenen als jeugd; per bibliotheekvestiging kan
gekozen worden voor gescheiden of voor geïntegreerde opstelling van de media voor deze doelgroepen.


PIM is bedoeld voor non-fictie collecties tot 15.000 banden (per gescheiden collectie).

Alfabetisch
 PIM is een alfabetisch woordsysteem (in tegenstelling tot een numeriek hiërarchisch systeem als het
SISO) dat bestaat uit twee niveaus: categorieën ('onderwerpsgebieden') en daaronder trefwoorden.


Er zijn 27 vaststaande categorieën (zichtbaar gemaakt door pictogrammen). Deze
onderwerpsgebieden zijn gegroepeerd in tien clusters (kleuren) van aan elkaar verwante
onderwerpsgebieden. De clusters kunnen richtinggevend zijn voor de bezoeker en voor de opstelling
van collecties in de bibliotheek. (Bijvoorbeeld: de categorieën 'Hobby’s’ en ‘Sport en Spel’ zijn allebei
oranje; Bibliotheken kunnen er voor kiezen om ze in elkaars nabijheid op te stellen).



De PIM-trefwoorden komen in principe overeen met het eerste trefwoord dat door Media Aanbod aan
de media is toegekend op basis van de NBD Biblion Trefwoordenthesaurus. Wanneer
publieksvriendelijke presentatie van media op de plank dat verlangt, wordt een ander, of breder
trefwoord toegekend.
Als het PIM-trefwoord te lang is voor het etiket, dan wordt het op een “logische” plek afgebroken, zodat
er twee zelfstandige naamwoorden ontstaan. (Bijvoorbeeld: Organisatieontwikkeling wordt: Organisatieontwikkeling)
Hetzelfde trefwoord kan in verschillende categorieën voorkomen.
De categorie-indeling en een specifiek toegekend trefwoord bepalen de plaats op de plank van een
uniek medium in een bibliotheekcollectie.

Lokale aanpassingen
 Lokaal gewenste wijzigingen op toegekende PIM-kenmerken zijn eenvoudig aan te brengen. Een
onderwerp is onder een ander onderwerpsgebied te plaatsen door in de catalogus de gewenste
wijziging door te voeren, en door op het media-etiket alleen het categoriepictogram dat de (niet
gewenste) indeling vertegenwoordigt, te overplakken met het gewenste categoriepictogram (een
sticker). Het trefwoord is te wijzigen door aanmaak van een nieuw standaard media-etiket met behulp
van het Printprogramma MediaEtiket.
 In PIM is niet gekozen voor de categorieën 'Bekende mensen', 'Reisverhalen' en 'Klassiekers'.
Bibliotheken die voor hun gebruikers toch één of meer van deze categorieën willen gebruiken, kunnen
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deze vormstickers bestellen en als PIM-categorie toepassen door het overplakken van de landelijk
gekozen categorie. Het gaat om de volgende pictogrammen:
 Bibliografie / Bekende mensen (blauw pictogram)
 Reisverhalen (blauw pictogram)
 Klassiekers (rood pictogram)
Richtlijnen voor PIM-selectie
Niet alle media die door Media Aanbod worden aangeboden worden voorzien van PIM-kenmerken.

Wel in aanmerking voor toekenning van PIM-kenmerken komen de volgende media:
 Alle jeugd-non-fictie





Inleidende werken
Encyclopedische werken
Historische overzichten
Overzichtswerken

Niet in aanmerking voor toekenning van PIM-kenmerken komen de volgende media:





Doctoraalscripties en proefschriften
Rapporten
Publicaties met moeilijkheidsgraad I en II (met incidentele uitzonderingen m.b.t. graad II)
Specialistische media

Centrale dienstverlening
PIM wordt door NBD Biblion ondersteund door centrale dienstverlening in de vorm van:
 redactie en uitgave van de PIM-handleiding.
 toekenning van PIM-indelingskenmerken (categorieën en trefwoorden) aan individuele media.
 vermelding van die indelingskenmerken in centraal geleverde catalogustitels in geautomatiseerde
bestanden.
 levering van media voorzien van media-etiketten met het PIM-pictogram en -trefwoord.
 levering van afzonderlijke categorie-pictogramstickers.
 levering van vormstickers (Bibliografie / Bekende mensen, Reisverhalen, Klassiekers).
 levering van het NBD Biblion Printprogramma MediaEtiket, software voor het zelf printen of wijzigen van
PIM-media-etiketten (het standaard modulair media-etiket) en levering van bijbehorende etiketprintvellen.
 levering van PIM-bibliotheekbewegwijzering.
 uitgave van de ‘Werklijst PIM : categorieën en hun trefwoorden’.
 een centraal e-mail adres (pim@nbdbiblion.nl) voor wensen, vragen, suggesties en/of opmerkingen.
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PIM schema
Onderwerpsgebieden Informatieve Media
OCLC-code

Categorie

Kleur

01

Geestelijk leven

[bruin]

27

Religie

[bruin]

02

Lichaam en Gezondheid

[roze]

03

Eten en Drinken

[roze]

04

Uiterlijk

[roze]

05

Opvoeding en Onderwijs

[roze]

06

Huis en Tuin

[lichtgroen]

07

Feesten

[lichtgroen]

08

Hobby's

[oranje]

09

Sport en Spel

[oranje]

10

Mens en Maatschappij

[geel]

11

Bedrijf en Beroep

[geel]

12

Communicatie

[geel]

13

Wetenschap en Techniek

[grijs]

14

Computers

[grijs]

15

Verkeer en Vervoer

[grijs]

16

Natuur en Milieu

[donkergroen]

17

Dieren

[donkergroen]

18

Landen en Volken

[blauw]

19

Nederland

[blauw]

20

Geschiedenis

[blauw]

21

Beeldende kunst

[rood]

22

Schrijvers en Boeken

[rood]

23

Theater en Film

[rood]

24

Muziek

[rood]

25

Sprookjes en Volksverhalen

[paars]

26

Gedichten en Versjes

[paars]

Pictogram
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Richtlijnen bij het indelen van media
Algemene uitgangspunten geldend voor alle categorieën
Uitgangspunt voor categoriekeuze
Publieksvriendelijkheid en consistentie zijn uitgangspunten voor categorie- en trefwoordkeuze bij het
indelen van media in PIM.
De invalshoek van de indeler moet zijn: de logische gedachtegang van de bibliotheekgebruiker wanneer hij
informatie zoekt over het betreffende onderwerp. Het meest voor de hand liggende onderwerpsgebied is het
juiste. Voor twijfelgevallen (Paardensport bij 'Dieren' of bij 'Sport en Spel'?) zijn voor zover mogelijk
afspraken voor keuzes gewenst (zie het Register).

Uitgangspunt voor trefwoordkeuze
Uitgangspunt voor de keuze van het trefwoord op het PIM-etiket is het hoofdtrefwoord (meestal het eerste
trefwoord zonder kwalificatie1) dat is toegekend als catalogusingang op basis van de NBD Biblion
Trefwoordenthesaurus. Mocht het gaan om gelijke trefwoorden binnen een categorie dan is het wenselijk
om de kwalificatie op te nemen.
Dat betekent dat een titel die meer dan één onderwerp behandelt, op het hoofdtrefwoord wordt
gepresenteerd.
Wanneer publieksvriendelijke presentatie van media op de plank dat verlangt, wordt een ander trefwoord
toegekend. Dit kan vooral bij zeer specifieke onderwerpen voorkomen. Hier zou dan voor de bredere term2
gekozen kunnen worden.
Als het PIM-trefwoord te lang is voor het etiket, dan wordt het op een “logische” plek afgebroken, zodat er
twee zelfstandige naamwoorden ontstaan. (Bijvoorbeeld: Organisatieontwikkeling wordt: Organisatieontwikkeling).
Hetzelfde trefwoord kan in verschillende categorieën voorkomen.
Als er sprake is van ‘scheppend werk’ (het betreft het werk zelf, het gaat er niet over) wordt een
vormtrefwoord gebruikt. Dit is onder andere het geval bij filosofische geschriften.3 Voor PIM dient dus altijd
een trefwoord ingevuld te worden.
De klassieke anoniemen krijgen de naam van het betreffende werk als trefwoord.

Wanneer gebruik je een bredere term?

Als het een heel specifiek begrip is, waar tot nu toe weinig titels over zijn verschenen.

In de categorie ‘Dieren’ zet je de ‘ondersoort’ op de ‘soort’.5

Bij vrij onbekende corporaties.

Bij termen die beginnen met ‘Vrouwelijke …’.

Bij titels die over drie of meer verwante onderwerpen gaan.
Gaat een titel over twee verwante onderwerpen, bijvoorbeeld Boeddhisme en Hindoeïsme dan maak
je gewoon een keuze.

1.

2.
3.
4.

Een kwalificatie (of een qualifier) is een term of symbool, aan een indexterm toegevoegd om de betekenis daarvan
nader te specificeren (Bron: BDI-terminologie). Bijvoorbeeld: Spinnen (dier). Deze term komt alleen voor in de
categorie ‘Dieren’. In dit geval kan worden volstaan met het PIM-trefwoord ‘Spinnen’.
Een bredere (of ruimere) term is een hiërarchisch hoger gelegen, meer algemene term, waarnaar verwezen wordt.
(Bron: BDI-terminologie)
De Bijbel zelf krijgt in PIM het trefwoord ‘Bijbel’. Boeken over de Bijbel krijgen in PIM eveneens het trefwoord
‘Bijbel’.
Bijvoorbeeld: Bosuilen, kerkuilen en steenuilen krijgen in PIM het trefwoord Uilen.
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Schrijfwijze eigennamen
Voor de schrijfwijze van eigennamen (als PIM-trefwoord) gelden de volgende afspraken:
 alleen de achternaam komt op het rugetiket. (Dit heeft te maken met de lengte van het etiket en het
feit dat het heel rommelig overkomt als je de ene keer alleen een voorletter gebruikt en de volgende
keer de gehele voornaam.)
 voor de schrijfwijze van namen geldt in eerste instantie de zgn. primaire voorkeursterm (uit de
Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen van OCLC). Bij namen, waarvoor in de Nederlandse
Thesaurus van Auteursnamen een transcriptie wordt gehanteerd die niet als publieksvriendelijk kan
worden beschouwd, krijgt een publieksvriendelijke transcriptie de voorkeur.
 bij voorvoegsels en het omzetten van namen wordt genoteerd conform nationaliteit (richtlijnen OCLC).

Schrijfwijze geografische namen
De schrijfwijze van geografische namen (als PIM-trefwoord) is gebaseerd op:
 "Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands", zoals die gebruikt worden door de
Nederlandse Taalunie (http://taaladvies.net/taal/aardrijkskundige_namen)
 Als aanvullende bronnen zijn "De grote Bosatlas" en de "Grote Winkler Prins encyclopedie" gebruikt.
 Landen, streek- en plaatsnamen worden met hun hedendaagse benamingen aangeduid.
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Uitgangspunten per onderwerpsgebied

Bedrijf en Beroep
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

arbeid, arbeidsrecht, bedrijven, beroepen, bio-industrie, boerderijen, brandweer, ergonomie, human
resource management, industrie, landbouw, management, marketing, personeelsbeleid,
projectmanagement, reclame, solliciteren, startende ondernemingen, strategisch management, tuinbouw.
Hierbij onder andere informatie over beroepen in de betekenis van “wat wil ik later worden”. Bijvoorbeeld:
Hoe word ik politieagent?
Media over het werk van de politie in het algemeen worden ingedeeld in de categorie 'Mens en
Maatschappij'.
Media over het boerenbedrijf en over hoe men werkt op de boerderij worden hier ingedeeld.
Bij vrouwelijke beroepen wordt voor de mannelijke variant gekozen.
Bijvoorbeeld: Vrouwelijke managers krijgt in PIM het trefwoord: Managers.

Beeldende Kunst
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

antiek, beeldhouwkunst, bouwkunst, fotografie, kunstnijverheid, monumenten, musea, schilderkunst,
tekenkunst, woningbouw.
Bij media over een onderwerp als fotografie, schilderen of tekenen bepaalt de invalshoek waaronder het
onderwerp is belicht, of onderbrenging bij de categorie 'Hobby's' of bij de categorie 'Beeldende kunst'
gewenst is.
Media over boerderijen als monumentaal of beschermd gebouw worden hier ingedeeld.
Uitgangspunt is het toegekende hoofdtrefwoord. Mocht het hoofdtrefwoord Beeldende kunst zijn dan wordt
het tweede trefwoord gebruikt.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Beeldende kunst; geschiedenis.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Beeldende kunst’ en krijgt in PIM het trefwoord: Geschiedenis.
Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Beeldende kunst; Afrika.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Beeldende kunst’ en krijgt in PIM het trefwoord: Afrika.
Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Beeldende kunst; 20e eeuw.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Beeldende kunst’ en krijgt in PIM het trefwoord: Twintigste eeuw.
Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Beeldende kunst; fotoboeken.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Beeldende kunst’ en krijgt in PIM het trefwoord: Fotoboeken.
Hierbij komen ook de afzonderlijke kunstenaars.
Bijvoorbeeld: Berlage, Dali, Magritte, Rembrandt, Rodin.

10

Presentatiesysteem Informatieve Media

NBD Biblion

Communicatie
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

citaten, conversatiegidsen, correspondentie, etiquette, gesprekstechniek, humor, interviews, lichaamstaal,
massamedia, moppen, naamkunde, onderhandelen, schrift, spreekvaardigheid, spreekwoorden, spreken in
het openbaar, symbolen, taalkunde, talen, toespraken, vergadertechniek, voorlichting, voornamen,
woordenboeken.
Hierbij komen ook de afzonderlijke talen.
Bijvoorbeeld: Engelse taal, Nederlandse taal
De afzonderlijke televisieprogramma’s krijgen in PIM het trefwoord naar het soort programma wat het is, of
waar het over gaat.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Wereld draait door, De
(televisieprogramma). Dit is een talkshow. Dit krijgt in PIM het trefwoord: Talkshows.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Voice of Holland, The
(televisieprogramma). Dit is een auditieprogramma. Dit krijgt in PIM het trefwoord: Audities.
Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Nederlandse taal; woordenboeken
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Nederlandse taal.

Computers
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

computerapparatuur, computerinstructie, computerprogramma's, internet, operating systems,
programmeertalen.
Media over computerprogramma's, programmeertalen e.d. worden in PIM zo specifiek mogelijk aangegeven.
Bijvoorbeeld: Windows 8.1.
Media over computerspelen komen in de categorie ‘Sport en Spel’.

Dieren
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

amfibieën, aquaria, dierenbescherming, dierentuinen, dinosaurussen, duivensport, huisdieren, insecten,
paardensport, paardrijden, terraria, vissen, vissen (sport).
Uitgangspunt is het toegekende hoofdtrefwoord. Mocht het hoofdtrefwoord Dieren zijn dan wordt het
tweede trefwoord gebruikt.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Dieren; encyclopedieën.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Dieren’ en krijgt in PIM het trefwoord: Encyclopedieën.
Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Dieren; Afrika.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Dieren’ en krijgt in PIM het trefwoord: Afrika.
Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Dieren; voortplanting.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Dieren’ en krijgt in PIM het trefwoord: Voortplanting.
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Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Dieren; fotoboeken.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Dieren’ en krijgt in PIM het trefwoord: Fotoboeken.
Bij dieren is het toegekende hoofdtrefwoord uitgangspunt. Om versnippering tegen te gaan worden te
specifieke termen geplaatst onder de 'bredere term'.
Om in lekentermen te spreken: de ‘ondersoort’ komt bij de ‘soort’.
Bijvoorbeeld: Media over nachtvlinders, dagvlinders, tropische vlinders, koolwitjes krijgen in PIM het
trefwoord 'Vlinders'. (Niet insecten).
Media over woelmuizen, spitsmuizen, veldmuizen krijgen in PIM het trefwoord 'Muizen' (Niet knaagdieren).
Media over steenuilen, bosuilen, kerkuilen krijgen in PIM het trefwoord ‘Uilen’ (Niet vogels)
Media over bavianen, chimpansees en gorilla’s krijgen in PIM het trefwoord ‘Apen’. (Niet zoogdieren).
Alle hondenrassen krijgen in PIM het trefwoord: Hondenrassen.
Alle kattenrassen krijgen in PIM het trefwoord: Kattenrassen
Alle paardenrassen krijgen in PIM het trefwoord: Paarden.
Media over het in bezit hebben en verzorgen van bepaalde dieren en over diersporten worden ingedeeld bij
de categorie 'Dieren'.
Media over onderdelen van de paardensport, zoals concours hippique, rensport, vierspannen, military enz.
krijgen in PIM het trefwoord: Paardensport.
Media over onderdelen van de paardendressuur, zoals dressuurrijden, longeren, mennen (paard) enz.
krijgen in PIM het trefwoord: Paardendressuur.
Ook bij andere onderdelen van een specifieke diersport wordt voor de bredere term gekozen, bijvoorbeeld:
Kunstvliegen en lokazen krijgen het PIM-trefwoord: Vissen (sport).
Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: EHBO; honden.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Honden.
Hetzelfde geldt ook voor andere diersoorten.
Alle trefwoorden met de geleding fauna worden geplaatst op de biotoop.
Bijvoorbeeld: Media over strandfauna krijgen in PIM het trefwoord: Strand.
Media over zeefauna krijgen in PIM het trefwoord: Zeeën.

Eten en Drinken
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

bier, dieetleer, dieetrecepten, koken, kookboeken, restaurants, tafelmanieren, tafelversieringen,
voedingsgewoonten, voedingsleer, wijn.
Recepten uit bepaalde landen of streken, worden op landennaam gepresenteerd.
Bijvoorbeeld:
Media over de Franse keuken krijgen in PIM het trefwoord: Franse keuken.
Media over Toscaanse recepten krijgen in PIM het trefwoord: Italiaanse keuken.
Media over Friese recepten krijgen in PIM het trefwoord: Nederlandse keuken.
De afzonderlijke wijnsoorten krijgen in PIM het trefwoord: Wijn.
Bijvoorbeeld: Bordeauxwijn, Rode wijn etc. krijgen in PIM het trefwoord: Wijn.
Hierbij komen ook dieetrecepten voor bepaalde ziekten.
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Hierbij komen ook gidsen waar restaurants te vinden zijn.
Bijvoorbeeld: Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Restaurants; Zuid-Holland; gidsen.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Restaurants.

Feesten
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

cadeaus, carnaval, eieren versieren, grimeren, kermissen, kerstkaarten, kerstmis, kerstversieringen,
kinderfeesten, paasversieringen, pasen, sinterklaas, sinterklaassurprises, verkleden.
Hierbij ook informatie over het organiseren van feesten.
Hierbij ook het maken van kerstkaarten, kerstversieringen, paasversieringen, eieren versieren.
Hierbij komen ook het Kerstverhaal, Paasverhaal.

Gedichten en Versjes
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

bakerrijmen, gedichten schrijven, haiku, liefdesgedichten, limericks, nonsensgedichten, poëzie.
Uitgangspunt bij dichtwerken is in de eerste plaats het onderwerp, vervolgens de auteur en tenslotte de
bloemlezing.
Waar een trefwoord is toegekend, wordt dit trefwoord ook voor PIM gebruikt.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Dieren; gedichten.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Dieren.
Media waaraan geen trefwoord is toegekend krijgen in PIM, als het van één auteur is, als trefwoord de
(publieksvriendelijke) achternaam van deze auteur.
Bijvoorbeeld: een dichtbundel van Gerrit Komrij, zonder specifiek onderwerp, krijgt in PIM het trefwoord:
Komrij.
Betreft het een dichtbundel van meerdere auteurs zonder specifiek onderwerp dan krijgt dit in PIM het
trefwoord: Bloemlezingen.

Geestelijk leven
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

aforismen, afscheid, antroposofie, astrologie, aura's, bewustzijn, buitenaards leven, denken, dromen,
eenzaamheid, emoties, emotionele intelligentie, esoterie, filosofie, geheugen, heimwee, intelligentie,
levenskunst, liefde, mysteries, nlp, parapsychologie, persoonlijkheidsleer, psychologie, psychologische tests,
rouwproces, sterrenbeelden, yoga, zelfverwerkelijking.
Afzonderlijke sterrenbeelden krijgen in PIM het trefwoord: Sterrenbeelden.
Afzonderlijke tekens van de Chinese dierenriem krijgen in PIM het trefwoord: Chinese dierenriem.
Media over Feng Shui krijgen in PIM het trefwoord: Feng Shui.
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Wat wel kan verschillen is de categorie waarin het terechtkomt.
Betreft het de algemene leer van Feng Shui dan komt het in de categorie ‘Geestelijk leven’.
Betreft het woninginrichting of tuinaanleg dan komt het in de categorie ‘Huis en Tuin’.
Betreft het kantoorinrichting dan komt het in de categorie ‘Bedrijf en Beroep’.
Betreft het een kookboek dan komt het in de categorie ‘Eten en Drinken’.
Dit geldt ook voor media over bijvoorbeeld zen.
Media waaraan door Media Aanbod zowel het trefwoorden Mannen; psychologie als het trefwoord Vrouwen;
psychologie is toegekend krijgen in PIM het trefwoord: Psychologie. Het betreft zowel de psychologie van
mannen als vrouwen.
Media waarbij de nadruk ligt op de psychologische aspecten worden ingedeeld in deze categorie,
bijvoorbeeld emoties, liefde.
Hierbij komen ook de afzonderlijke filosofen.
Bijvoorbeeld: Erasmus, Kant, Kierkegaard, Plato.
Het ‘scheppend werk’ van filosofen waaraan geen trefwoord is toegekend krijgt als trefwoord de
(publieksvriendelijke) achternaam van de filosoof. Hierdoor komt het werk van en over de filosoof bij elkaar
te staan.

Geschiedenis
Ter illustratie en greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

archeologie, azteken, concentratiekampen, Egyptische oudheid, genealogie, Griekse oudheid, hunnen,
inca’s, jodenvervolging, maya’s, onderduikers, ontdekkingsreizen, Romeinse Rijk, slavernij, verzet, vikingen,
vlaggen, vorstenhuizen, Wereldoorlog I, Wereldoorlog II.
Media over de (economische, politieke of cultuur-)geschiedenis van landen of volken worden geplaatst in de
categorie 'Geschiedenis' of 'Nederland'.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Uganda; politieke geschiedenis
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Geschiedenis’ en krijgt in PIM het trefwoord: Uganda.


Bij geografische namen wordt de streek- of plaatsnaam tussen ronde haken achter het land
toegevoegd.
Bijvoorbeeld:
Media over de geschiedenis van Frankrijk krijgen in het PIM het trefwoord: Frankrijk.
Media over de geschiedenis van Parijs krijgen in PIM het trefwoord: Frankrijk (Parijs).
Media over de geschiedenis van Bretagne krijgen in PIM het trefwoord: Frankrijk (Bretagne).



Als er meerdere streken of plaatsen worden behandeld wordt alleen het land genoemd.
Bijvoorbeeld:
Media over de geschiedenis van Bretagne en Normandië krijgen in PIM het trefwoord: Frankrijk.
Wanneer een streek meer landen beslaat wordt gekozen voor de streeknaam als trefwoord.
Bijvoorbeeld: Alpen.
Geografische begrippen zoals Scandinavië, Baltische staten, Lapland, Rijn, Donau krijgen in PIM
respectievelijk de trefwoorden: Scandinavië, Baltische staten, Lapland, Rijn, Donau.
De staatkundige binding vormt het uitgangspunt. Bijvoorbeeld: Groot-Brittannië (Noord-Ierland).





Media over stadswijken worden ingedeeld naar de stad.
Bijvoorbeeld: Media over het Quartier Latin in Parijs krijgen in PIM het trefwoord: Frankrijk (Parijs).
Als media gaan over twee landen dan wordt er een keuze gemaakt voor het trefwoord.
Gaan de media over drie of meer landen dan wordt een overkoepelende term gebruikt.
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Bijvoorbeeld:
Media over België en Luxemburg krijgen in PIM het trefwoord: België of Luxemburg.
Media over België, Luxemburg en Duitsland krijgen in PIM het trefwoord: Europa (West-Europa).
Media over (de geschiedenis van) hedendaagse volken worden ingedeeld in de categorie ‘Landen en Volken’.
Bijvoorbeeld: Media over de Aborigines wordt ingedeeld in de categorie ‘Landen en Volken’ en krijgen in PIM
het trefwoord: Aborigines.
Media over (de geschiedenis van) oude culturen worden ingedeeld in de categorie ‘Geschiedenis’.
Bijvoorbeeld: Media over de Azteken wordt ingedeeld in de categorie ‘Geschiedenis’ en krijgen in PIM het
trefwoord: Azteken.
Media over de geschiedenis van een onderwerp worden geplaatst in de categorie waar het betreffende
onderwerp is ondergebracht.
Bijvoorbeeld: Geschiedenis van het schrift bij 'Communicatie'.
Media over buitenlandse adellijke personen, vorstenhuizen, historische figuren komen in de categorie
‘Geschiedenis‘.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Amin, Idi.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Geschiedenis’ en krijgt in PIM het trefwoord: Amin.
Media over Nederlandse adellijke personen, politieke en historische figuren komen in de categorie
‘Nederland’.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Beatrix (koningin der Nederlanden).
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Nederland’ en krijgt in PIM het trefwoord: Beatrix.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Kok, Wim.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Nederland’ en krijgt in PIM het trefwoord: Kok.
Let op: Er is ook een categorie ‘Nederland’.

Hobby's
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

aquarelleren, bloemschikken, boetseren, borduren, filatelie, fotografie, handenarbeid, handwerken,
modelbouw, naaien, munten verzamelen, schilderen, verzamelen, video, wenskaarten.
Bij media over een onderwerp als fotografie, schilderen of tekenen bepaalt de invalshoek waaronder het
onderwerp is belicht, of onderbrenging bij de categorie 'Hobby's' of bij de categorie 'Beeldende kunst'
gewenst is.
Media waarvan het tweede trefwoord in de string handenarbeid, handwerken, embossing of boetseren is
worden in PIM op het eerste trefwoord geplaatst.
Bijvoorbeeld: Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Wenskaarten; handenarbeid.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Wenskaarten.
Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Poppen; boetseren.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Poppen.
Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Teddyberen; handwerken.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Teddyberen.
Uitzondering hierop vormen de media die gaan over aquarelleren, schilderen, tekenen. Deze krijgen ongeacht
het onderwerp in PIM het trefwoord aquarelleren, schilderen, tekenen.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Bloemmotieven; aquarelleren. Dit
krijgt in PIM het trefwoord: Aquarelleren.
Het geeft meer informatie over aquarelleren dan over bloemmotieven.
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Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Dieren; tekenen.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Tekenen.
Het geeft meer informatie over tekenen dan over dieren.
Media waarin gebruik wordt gemaakt van Fimo-klei krijgen in PIM het trefwoord: Fimo
Postzegelcatalogi krijgen in PIM het trefwoord: Postzegelcatalogi.
Raadsels en puzzels worden ingedeeld in de categorie 'Sport en Spel'.
Media over het maken van kerstkaarten, kerstversieringen, eieren versieren e.d. komen in de categorie
‘Feesten‘.

Huis en Tuin
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

binnenhuisarchitectuur, doe-het-zelf, huishoudelijke artikelen, huishoudelijke voorlichting, huurrecht,
kamerplanten, kasteeltuinen, keukens, kinderkamers, moestuinen, oranjerieën, tuinarchitectuur, tuinen,
tuinieren, tuinplanten, vijvers, woningen, woninginrichting.
Reisgidsen over tuinen worden in deze categorie geplaatst.
Bijvoorbeeld: Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Tuinen; Groot-Brittannië; gidsen.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Tuinen.
Media over binnenhuisarchitectuur worden in deze categorie geplaatst. Heeft een en ander betrekking op
een bepaald gebouw dan komt het in de categorie ‘Beeldende kunst’ en krijgt in PIM het trefwoord van het
soort gebouw.
Bijvoorbeeld: Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Interieurkunst.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Binnenhuisarchitectuur.
Bijvoorbeeld: Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Interieurkunst; hotels.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Hotels.

Landen en Volken
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

aborigines, atlassen, eskimo's, folklore, geografie, hotels, indianen, reisbeschrijvingen, (literaire) reisgidsen,
toerisme, volkskarakter, watertoerisme, wegenkaarten, zigeuners.







Bij geografische namen wordt de streek- of plaatsnaam tussen ronde haken achter het land
toegevoegd.
Bijvoorbeeld:
Media over Frankrijk krijgen in het PIM het trefwoord: Frankrijk
Media over Parijs krijgen in PIM het trefwoord: Frankrijk (Parijs)
Media over Bretagne krijgen in PIM het trefwoord: Frankrijk (Bretagne)
Als er meerdere streken of plaatsen worden behandeld wordt alleen het land genoemd.
Bijvoorbeeld:
Media over Bretagne en Normandië krijgen in PIM het trefwoord: Frankrijk.
Wanneer een streek meer landen beslaat wordt gekozen voor de streeknaam als trefwoord.
Bijvoorbeeld: Alpen.
Geografische begrippen zoals Scandinavië, Baltische staten, Lapland, Rijn, Donau krijgen in PIM
respectievelijk de trefwoorden: Scandinavië, Baltische staten, Lapland, Rijn, Donau
De staatkundige binding vormt het uitgangspunt. Bijvoorbeeld: Groot-Brittannië (Noord-Ierland).
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Bij trefwoorden als ‘Hotels’ of ‘Campings’ wordt het betreffende land op de eerste regel en de accommodatie
op de derde regel van het etiket geplaatst.
Bijvoorbeeld: Media over campings in Zuid-Frankrijk krijgen in PIM het trefwoord: Frankrijk
Campings
Bij trefwoorden als 'Wandeltochten' of 'Fietstochten' in een heel land wordt het betreffende land op de
eerste regel en de activiteit op de tweede regel van het etiket geplaatst.
Bijvoorbeeld: Media over fietstochten in Frankrijk krijgen in PIM het trefwoord: Frankrijk
Fietstochten
Maar als dezelfde activiteit in een streek of stad plaatsvindt dan wordt het op de streek of stad geplaatst.
Bijvoorbeeld: Media over wandeltochten in Parijs krijgen in PIM het trefwoord: Frankrijk (Parijs).
De soort activiteit wordt in die gevallen achterwege gelaten.
Media over stadswijken worden ingedeeld naar de stad.
Bijvoorbeeld: Media over het Quartier Latin in Parijs krijgen in PIM het trefwoord: Frankrijk (Parijs).
Als media gaan over twee landen dan wordt er een keuze gemaakt voor het trefwoord.
Gaan de media over drie of meer landen dan wordt een overkoepelende term gebruikt.
Bijvoorbeeld:
Media over België en Luxemburg krijgen in PIM het trefwoord: België of Luxemburg.
Media over België, Luxemburg en Duitsland krijgen in PIM het trefwoord: Europa (West-Europa).
Media over wegenkaarten in bepaalde landen krijgen in PIM het trefwoord: Wegenkaarten.
Media over watertoerisme in bepaalde landen krijgen in PIM het trefwoord: Watertoerisme.
Media over de (economische, politieke of cultuur-) geschiedenis van landen worden geplaatst in de
categorie 'Geschiedenis' of 'Nederland'.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Uganda; politieke geschiedenis
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Geschiedenis’ en krijgt in PIM het trefwoord: Uganda.
Media over buitenlandse adellijke personen, vorstenhuizen historische figuren komen in de categorie
‘Geschiedenis‘.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Amin, Idi.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Geschiedenis’ en krijgt in PIM het trefwoord: Amin.
Media over (de geschiedenis van) hedendaagse volken worden ingedeeld in de categorie ‘Landen en Volken’.
Bijvoorbeeld: Media over de Aborigines wordt ingedeeld in de categorie ‘Landen en Volken’ en krijgen in PIM
het trefwoord: Aborigines.
Media over (de geschiedenis van) oude culturen worden ingedeeld in de categorie ‘Geschiedenis’.
Bijvoorbeeld: Media over de Azteken wordt ingedeeld in de categorie ‘Geschiedenis’ en krijgen in PIM het
trefwoord: Azteken.
Let op: Er is ook een categorie ‘Nederland’.
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Lichaam en Gezondheid
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

ADHD, AIDS, acupressuur, anatomie, autisme, drugs, EHBO, geboorte, geneesmiddelen, gezondheidszorg,
hersenen, homeopathie, kanker, migraine, patiëntenrecht, psychotherapie, seksualiteit, seksuele
voorlichting, slapen, stress, therapieën, verpleging, verstandelijk gehandicapten, ziekenhuizen, ziekten,
zwangerschap.
Media over patiënten van bepaalde ziekten krijgen in PIM het trefwoord van de ziekte.
Bijvoorbeeld: Media over AIDS-patiënten krijgen in PIM het trefwoord: AIDS.
Media over dieetrecepten worden ingedeeld in de categorie ‘Eten en Drinken’.
Media waarbij de nadruk ligt op de psychologische aspecten worden ingedeeld in de categorie ‘Geestelijk
leven’, bijvoorbeeld emoties, liefde.

Mens en Maatschappij
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

belastingen, beleggen, criminaliteit, discriminatie, economie, emancipatie, etnische minderheden, familie,
geld, geweld, gezin, gokken, huwelijk, incest, jongeren, kindermishandeling, maatschappelijke problemen,
maffia, moorden, ouderen, planologie, politiek, racisme, recht, relatieproblemen, relaties, sociale zekerheid,
sociologie, staatsinrichting, verzekeringen, wetten.
Media over de politiek, economie of cultuur van ander land dan Nederland komen in de categorie ‘Landen en
Volken’ en krijgen in PIM het trefwoord van het betreffende land.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Duitsland; politiek.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Duitsland en komt in de categorie ‘Landen en Volken’.
Media over onderdelen van de krijgsmacht krijgen in PIM het trefwoord Landmacht, of Luchtmacht, of
Marine.
Bijvoorbeeld: Media over de geschiedenis van de Genietroepen krijgen in PIM het trefwoord: Landmacht.
Wetgeving, rechtspraak over een onderwerp worden geplaatst in de categorie waar het betreffende
onderwerp is ondergebracht.
Bijvoorbeeld: Patiëntenrecht bij 'Lichaam en Gezondheid', Arbeidsrecht bij 'Bedrijf en Beroep'.
De politiek, economie, staatsinrichting van Nederland komen in de categorie ‘Mens en Maatschappij’.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Nederland; politiek.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Politiek.

Muziek
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

componisten, kinderliedjes, musical, muziekgeschiedenis, muziekinstrumenten, popgroepen.
Cabaretliedjes worden ingedeeld in de categorie ‘Theater en Film’
Hierbij komen ook de afzonderlijke componisten, popgroepen, zangers.
Bijvoorbeeld: Chopin, Doe Maar, Mozart, Presley, Tsjaikovski, U2
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Natuur en Milieu
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

aarde, afvalstoffen, bomen, bossen, broeikaseffect, evolutie, gebergte, geologie, gesteenten, Greenpeace,
jaargetijden, meteorologie, milieu, mineralen, natuurverschijnselen, oceanen, oerwouden, ozonlaag,
planten, poolgebieden, schelpen, weer, wilde planten.
Alle trefwoorden met de geleding flora worden geplaatst op de biotoop.
Bijvoorbeeld: Media over strandflora krijgen in PIM het trefwoord: Strand.
Media over zeeflora krijgen in PIM het trefwoord: Zeeën.
Media over tuinplanten en kamerplanten komen in de categorie 'Huis en Tuin'.
Let op: Er is ook een categorie ‘Dieren’.

Nederland
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

fietstochten, geografie, geschiedenis, Jodenvervolging, onderduikers, (literaire) reisgidsen, steden, toerisme,
verzet, wandeltochten, Wereldoorlog II.
Uitgangspunt is het toegekende hoofdtrefwoord. Mocht het hoofdtrefwoord Nederland zijn dan wordt het
tweede trefwoord gebruikt.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Nederland; geschiedenis.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Nederland’ en krijgt in PIM het trefwoord: Geschiedenis.
Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Nederland; Wereldoorlog II.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Nederland’ en krijgt in PIM het trefwoord: Wereldoorlog II.
Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Nederland; 1900-1939.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Nederland’ en krijgt in PIM het trefwoord: Twintigste eeuw.
Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Nederland; volkskarakter.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Nederland’ en krijgt in PIM het trefwoord: Volkskarakter.
Hetzelfde geldt voor fotoboeken en reisgidsen.
Media over de (politieke, economische of cultuur-)geschiedenis van Nederland worden in deze categorie
ingedeeld.
De algemene politiek, economie, staatsinrichting van Nederland komen in de categorie ‘Mens en
Maatschappij’.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Nederland; politiek.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Mens en Maatschappij’ en krijgt in PIM het trefwoord: Politiek.
Media over Nederlandse adellijke personen, politieke en historische figuren komen in deze categorie.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Willem Alexander (koning der
Nederlanden)
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Nederland’ en krijgt in PIM het trefwoord: Willem Alexander.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Rutte, Marc.
Dit wordt geplaatst in de categorie ‘Nederland’ en krijgt in PIM het trefwoord: Rutte.
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De volgende wandeltochten krijgen in PIM het trefwoord: Wandelroutes:
- De Nederlandse Nationale Streekpaden
- Officiële Nederlandse Lange-Afstands-Wandelpaden (LAW)
Bijvoorbeeld door Media-Informatie is het volgende trefwoord toegekend: Marskramerpad (wandelroute).
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Wandelroutes.
De volgende fietstochten krijgen in PIM het trefwoord: Fietsroutes:
- Officiële Nederlandse fietsroutes (LF)
Bijvoorbeeld door Media-Informatie is het volgende trefwoord toegekend: Flevoroute (fietsroute). Dit krijgt
in PIM het trefwoord: Fietsroutes.
Bij trefwoorden als Wandeltochten of Fietstochten (die niet als officiële routes bekend staan) komt de
betreffende plaats, streek op de eerste regel en de activiteit op de tweede regel van het etiket.
Bijvoorbeeld: Limburg
Wandeltochten
Media over stadswijken worden ingedeeld naar de stad. Bijvoorbeeld: informatie over de Pijp in Amsterdam
krijgt het trefwoord: Amsterdam.

Opvoeding en Onderwijs
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

babyverzorging, beroepskeuze, dyslexie, kinderverzorging, leerproblemen, onderwijs, opvoeding.
Media over familierelaties komen in deze categorie.
Dit geldt ook voor media over familierelaties, zoals: Broer-zus relatie, Broers, Gezin, Moeder-dochter relatie.
Examenopgaven krijgen in PIM het trefwoord: Examenopgaven.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Biologie; examenopgaven.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Examenopgaven.

Religie
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

bijbel, bijbelse figuren, boeddhisme, christendom, geloof, gemeenteopbouw, godsdiensten, hindoeïsme,
islam, jodendom, kerkelijke gemeente, protestantisme, religie, rooms-katholicisme, sekten, wicca
De Bijbel krijgt in PIM het trefwoord: Bijbel.
De afzonderlijke bijbelboeken waaraan geen trefwoord is toegekend krijgen in PIM het trefwoord van het
betreffende bijbelboek.
Bijvoorbeeld: Het betreft het Nieuwe Testament. Dit is ‘scheppend werk’. Hieraan is door Media Aanbod
geen trefwoord toegekend.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Nieuwe Testament.
Is er wel een trefwoord toegekend dan wordt dit trefwoord in PIM gebruikt.
Bijvoorbeeld: Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Genesis (bijbelboek); verklaringen.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Genesis.
De afzonderlijke brieven van Paulus krijgen in PIM het trefwoord: Brieven van Paulus.
Bijvoorbeeld: Door Media Aanbod is het volgende trefwoord: Brieven aan de Romeinen; verklaringen.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Brieven van Paulus.
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Hierbij komt ook bijbelse archeologie en bijbelse geschiedenis.
De Koran krijgt in PIM het trefwoord: Koran.
Hierbij komen ook de afzonderlijke bijbelse figuren, geestelijke leiders.
Bijvoorbeeld: Boeddha, Dalai Lama, Damiaan, Franciscus, Jezus Christus

Schrijvers en Boeken
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

biografieën van schrijvers, letterkunde, literaire geschiedenis, uittrekselboeken.

Uittreksels krijgen in PIM het trefwoord: Uittreksels.
Bijvoorbeeld door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Nederlandse letterkunde;
uittrekselboeken.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Uittreksels.
Hierbij komen ook de afzonderlijke auteurs.
Bijvoorbeeld: Brusselmans, Elsschot, Hermans, Mulisch, Reve

Sport en Spel
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

atletiek, autosport, bordspelen, computerspelen, denksport, doping, goochelen, gymnastiek, motorsport,
puzzels, quizvragen, records, schaatsen, training, turnen, voetbal, watersport.
Bij media over onderwerpen als Ballet en Dans bepaalt de invalshoek waaronder het onderwerp is belicht, of
onderbrenging bij de categorie 'Sport en Spel' of bij de categorie 'Theater en Film' gepast is.
Door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Corruptie; FIFA.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Voetbal.
Sporters worden ingedeeld bij de sport waartoe ze behoren.
Bijvoorbeeld:
Media over Cruijff krijgen in PIM het trefwoord: Voetballers.
Media over Boogerd krijgen in PIM het trefwoord: Wielrenners.
De afzonderlijke voetbalclubs krijgen in PIM het trefwoord Voetbalclubs.
Bijvoorbeeld:
Media over PSV krijgen in PIM het trefwoord: Voetbalclubs.
Media over Ajax krijgen in PIM het trefwoord: Voetbalclubs.
Autosport en Motorsport worden ingedeeld in deze categorie'.
Media over computerspelen worden ingedeeld in deze categorie.
Sporten met dieren worden ingedeeld in de categorie 'Dieren'.
Bijvoorbeeld: Paardensport, paardrijden, vissen (sport).
Quizvragen over een onderwerp krijgen in PIM het trefwoord: Quizvragen.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Algemene geschiedenis; quizvragen
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Quizvragen.
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Spelletjes krijgen in PIM het trefwoord: Spelletjes.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Water; spelletjes.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Spelletjes.

Sprookjes en Volksverhalen
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

fabels, graal, heksen, heldendichten, kabouters, mythen, spoken, sprookjes, volksverhalen
Aan het ‘scheppend werk’ wordt door Media Aanbod geen trefwoord toegekend. In PIM kunnen de volgende
trefwoorden worden gelden: Legenden, Mythen, Sagen, Sprookjes, Volksverhalen.
Als er combinaties van deze soorten verhalen in één medium tegelijk voorkomt, wordt Volksverhalen de
overkoepelende term.
Media over mythologie worden ingedeeld in deze categorie.

Theater en Film
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

circussen, biografieën van filmsterren, kleinkunst, poppenspel, tekenfilms, toneelstukken.
Toneelwerken krijgen in PIM het trefwoord: Toneel.
Bij media over onderwerpen als Ballet en Dans bepaalt de invalshoek waaronder het onderwerp is belicht, of
onderbrenging bij de categorie 'Sport en Spel' of bij de categorie 'Theater en Film' gepast is.
Media over cabaret, cabaretliedjes, cabaretteksten, revue en variété krijgen in PIM het trefwoord:
Kleinkunst.
Hierbij komen ook de afzonderlijke acteurs, regisseurs, cabaretiers.
Bijvoorbeeld: Bardot, Dresselhuys, Finkers, Manen, Reeve.

Uiterlijk
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

huidverzorging, kapsels, klederdrachten, kleding, lichaamsverzorging, make-up, mode, modellen,
modeontwerpers, kleding, piercing, schoonheidsverzorging, tatoeage.
Hierbij komen ook de afzonderlijke modeontwerpers, fotomodellen.
Bijvoorbeeld: Deckers, Govers, Kroes, Molenaar, Schiffer.
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Verkeer en Vervoer
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

autobussen, autorijden, automerken, autotechniek, bromfietsen, fietsen, files, havens, luchtvaart,
rijexamens, scheepvaart, verkeerskunde, vliegtuigen, wegenbouwkunde.
Media over techniek betreffende verkeers- en vervoermiddelen worden in deze categorie ingedeeld.
Bijvoorbeeld: Autotechniek.
Media over afzonderlijke automerken krijgen het PIM-trefwoord Automerken.
Autosport en Motorsport worden ingedeeld in de categorie 'Sport en Spel'.

Wetenschap en Techniek
Ter illustratie een greep van onderwerpen die binnen dit onderwerpsgebied vallen:

astronomie, bouwkunde, chemie, elektronica, encyclopedieën (algemeen!), energie, experimenten, heelal,
kleuren, machines, natuurkunde, natuurwetenschappen, planeten, rekenen, ruimtevaart, ufo’s, uitvindingen,
wiskunde.
Algemene naslagwerken (algemene encyclopedieën) en bundels met een gemengde inhoud worden
ingedeeld in de categorie 'Wetenschap en Techniek'. Ze krijgen het trefwoord 'Encyclopedieën'.
Populaire boekjes met 'weetjes' over van-alles-en-nog-wat krijgen het trefwoord: Wetenswaardigheden.
Experimenten krijgen in PIM het trefwoord: Experimenten.
Bijvoorbeeld: door Media Aanbod is het volgende trefwoord toegekend: Water; experimenten.
Dit krijgt in PIM het trefwoord: Experimenten.
Media over techniek betreffende verkeers- en vervoermiddelen worden ingedeeld bij de categorie 'Verkeer
en Vervoer'.
Bijvoorbeeld: Autotechniek.
Hierbij komen ook afzonderlijke wetenschappers.
Bijvoorbeeld: Curie, Einstein.

23

Presentatiesysteem Informatieve Media

NBD Biblion

Enkele klassieke anoniemen
Beatrijs
Duizend-en-een nacht
Elckerlyc
Esmoreit
Gilgamesj-epos
Gloriant
Karel ende Elegast
Lanseloet van Denemarken
Mariken van Nieumeghen
Reinaert
Ridder metter mouwen
Sacrament van der Nyeuwervaert
Theophilus
Walewein
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Register van onderwerpen die qua categorie-indeling vragen kunnen oproepen
onderwerp:

in te delen onder de categorie

Aarde
ADHD
Aforismen
Afvalstoffen
Antiek
Antroposofie
Apartheid
Aquaria
Aquariumplanten
Aquariumvissen
Arbeidsrecht
Archeologie
Astrologie
Atlassen
Aura's
Autisme
Autosport
Autotechniek
Autotochten
Azteken
Ballet
Beeldhouwkunst
Belastingen
Bibliotheken
Bijbelse geografie
Bijbelse geschiedenis
Bloemschikken
Bouwkunst
Broeikaseffect
Buitenaards leven
Carnaval
Cartoons
Circussen
Citaten
Conversatiegidsen
Correspondentie
Dansen
Digitale fotografie
Digitale video
Dinosaurussen
Dood
Drugs
Drugshandel
Dyslexie
Echtscheiding
EHBO
Eieren versieren
Elektronica
Encyclopedieën
Ergonomie
Eskimo’s
Ethiek

Natuur en Milieu
Lichaam en Gezondheid
Geestelijk leven
Natuur en Milieu
Beeldende kunst
Geestelijk leven / Lichaam en Gezondheid
Geschiedenis
Dieren
Dieren
Dieren
Bedrijf en Beroep
Geschiedenis
Geestelijk leven
Landen en Volken / Nederland
Geestelijk leven
Lichaam en Gezondheid
Sport en Spel
Verkeer en Vervoer
Landen en Volken / Nederland
Geschiedenis
Sport en Spel / Theater en Film
Beeldende kunst
Mens en Maatschappij
Bedrijf en Beroep / Communicatie
Religie
Religie
Hobby’s
Beeldende kunst
Natuur en Milieu
Geestelijk leven
Feesten
Beeldende kunst of bij de betreffende categorie
Theater en Film
Communicatie
Communicatie
Communicatie
Sport en Spel / Theater en Film
Computers
Computers
Dieren
Geestelijk leven / Lichaam en Gezondheid / Mens en Maatschappij
Lichaam en Gezondheid
Mens en Maatschappij
Opvoeding en Onderwijs
Mens en Maatschappij
Lichaam en Gezondheid
Feesten
Wetenschap en Techniek
Wetenschap en Techniek of bij de betreffende categorie
Bedrijf en Beroep
Landen en Volken
Geestelijk leven
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Etiquette
Evolutie
Fietstochten
Fotografie
Geboorte
Geografie
Geologie
Grimeren
Haiku
Havens
Heelal
Heldendichten
Huishoudbudget
Humor
Huwelijk
Inca’s
Incest
Indianen
Jeugd- en jongerenwerk
Kamerplanten
Kastelen
Kermissen
Kerstkaarten
Kerstversieringen
Kinderfeesten
Klederdrachten
Krijgsmacht
Kunstnijverheid
Lichaamstaal
Limericks
Maya’s
Meteorologie
Minderheden
Monumenten
Moppen
Motorsport
Mysteries
Naamkunde
Paardensport
Paasversieringen
Patiëntenrecht
Politiek
Poolgebieden
Popmuziekfilms
Poppenspel
Psychologie
Puzzels
Quizvragen
Reisbeschrijvingen
Reisgidsen
Relatieproblemen
Restaurants
Rouwproces
Schrift
Scripties
Seksualiteit
Seksueel geweld
Seksuele voorlichting

Communicatie
Natuur en Milieu
Landen en Volken / Nederland
Hobby's / Beeldende kunst
Lichaam en Gezondheid
Landen en Volken
Natuur en Milieu
Feesten / Theater en Film
Gedichten en Versjes
Verkeer en Vervoer
Wetenschap en Techniek
Sprookjes en Volksverhalen
Huis en Tuin
Communicatie
Mens en Maatschappij
Geschiedenis
Mens en Maatschappij
Landen en Volken
Mens en Maatschappij
Huis en Tuin
Beeldende kunst
Feesten
Feesten
Feesten
Feesten
Uiterlijk
Bedrijf en Beroep / Mens en Maatschappij
Beeldende kunst
Communicatie
Gedichten en Versjes
Geschiedenis
Natuur en Milieu
Mens en Maatschappij
Beeldende kunst
Communicatie
Sport en Spel
Geestelijk leven
Communicatie
Dieren
Feesten
Lichaam en Gezondheid
Mens en Maatschappij
Natuur en Milieu
Muziek
Theater en Film
Geestelijk leven
Sport en Spel
Sport en Spel
Landen en Volken / Nederland
Landen en Volken / Nederland
Mens en Maatschappij
Eten en Drinken
Geestelijk leven
Communicatie
Communicatie
Lichaam en Gezondheid
Mens en Maatschappij
Lichaam en Gezondheid
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Sigaren
Solliciteren
Spoken
Stijldansen
Taalkunde
Tafelmanieren
Tafelversieringen
Terraria
Toeristische attracties
Traktaties
Treinreizen
Tuinen
Tuinornamenten
Tuinplanten
UFO’s
Verenigde Naties
Video
Vikingen
Vissen (sport)
Voetbal
Voornamen
Vorstenhuizen
Wandeltochten
Wapens
Waterplanten
Weer
Wenskaarten
Wielersport
Wilde planten
Yoga
Yogaoefeningen
Zeerovers
Zigeuners
Zwangerschap

Eten en Drinken
Bedrijf en Beroep
Sprookjes en Volksverhalen
Hobby's
Communicatie
Eten en Drinken
Eten en Drinken
Dieren
Landen en Volken / Nederland
Feesten
Landen en Volken / Nederland
Huis en Tuin
Huis en Tuin
Huis en Tuin
Wetenschap en Techniek
Mens en Maatschappij
Hobby's
Geschiedenis
Dieren
Sport en Spel
Communicatie
Geschiedenis / Nederland
Landen en Volken / Nederland
Geschiedenis / Wetenschap en Techniek
Natuur en Milieu
Natuur en Milieu
Hobby’s
Sport en Spel
Natuur en Milieu
Geestelijk leven
Geestelijk leven
Geschiedenis
Landen en Volken
Lichaam en Gezondheid
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