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Censorship and libraries
Boek en Jeugd 4-12, 2005
Survey of Library History
Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waarin beoordelingen en berichten van verscheidene
boeken en kleindere geschriften, benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven .
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Lexicon Hieroglyphicum Sacro-Profanum Of Woordboek Van Gewyde en Ongewyde Voor- En
Zinnebeelden
Nederlands Bibliographie Van Boek-'en Bibliogheekwezen
Seminary Methods and Seminary Library
Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries
Vlaggensysteem - Set: boek en kaartenset in opbergmap
Maatschappij-Belangen
Library Deontology
Geannoteerde selectie uit het jeugdboekenaanbod en andere media van het afgelopen jaar voor kinderen vanaf ca. 12 jaar,
met tevens aandacht voor leesbevordering, achtergrondliteratuur, adressen en diverse registers.

De Verknoeide Erfenis Van Moeder Afrika
Geen fabelen. Een boek voor het volk. Bevattende opmerkingen over de wonderen van den
Bijbel
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Comparative Literature for Librarians
Het Boek Henoch
Crispyn, boek- en kashouwer, bedrieger
Library History in Library Science
Bulletin
Thomas van Kempen, prediker van de Navolging van Christus en zijne Tijdgenooten Uit het
Hoogduitsch door J. G. Verhoeff
History of the Western Library
Library Science as a Science
With 1855-1927 are issued and bound: Handelingen van de algemeene vergadering.

The Sea on Paper
Hedendaagsche vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die
dagelyks in ons vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig tevens en vrymoedig
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verhandeld worden
Nieuwe vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks in ons
vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig tevens en vrymoedig verhandeld worden
Dutch Studies
Dit boek geeft een brede introductie in de taalwetenschap in al haar facetten. De structuur van taal krijgt uiteraard ruime
aandacht, maar ook de taalgebruiker en de taalgemeenschap komen uitgebreid aan bod. • Voorbeelden uit een groot
aantal talen. • Niet theorie-gebonden. • Geschikt voor probleem-gestuurd onderwijs. • Docentenhandleiding beschikbaar op
beveiligde website.

Nieuwsblad Voor Den Boekhandel
The language of some eighteen million people living at the junction of the two great cultures of western Europe, Romance
and Germanic, is now taught by some 262 teachers at I43 universities outside the Netherlands, ineluding Finland, Hungary,
Poland, Russia, Czecho slovakia, Portugal, Japan, Malaysia and South Korea. These teachers obviously need to keep in
regular and elose touch with the two countries whose culturallife forms the subject of their courses. Yet the first
international congress of Dutch teachers abroad did not take place until the early sixties, since when the Colloquium
Neerlandicum has become a triennial event, meeting alternately in the Netherlands and Belgium, in The Hague (I96I and
I967), Brussels (I964) Ghent (I970) with the fifth Colloquium planned for Leiden in I973. Financial support from the Dutch
and Belgian governments enables the majority of European colleagues, and a number of those from other continents, to
attend a conference lasting for four or five days and ineluding discussions of the problems involved in teaching Dutch
abroad and papers on various aspects of current Dutch studies of interest to those who are working in a certain degree of
isolation abroad. At the first Colloquium a Working Committee of Professors and Lecturers in Dutch studies at Universities
abroad was set up.

Mass Movements
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Folium; Librorum Vitae Deditum
Het Boek der Makkabeeën
Het vlaggensysteem helpt iedereen die met kinderen en jongeren werkt om seksueel gedrag van kinderen en jongeren
eerlijk te beoordelen en er gepast op te reageren. Maar je kan het vlaggensysteem evengoed gebruiken om met kinderen
en jongeren het gesprek aan te gaan over welk seksueel gedrag wel en niet oké is. Centraal in het vlaggensysteem staan
zes criteria voor gezond seksueel gedrag. Die bieden begeleiders, kinderen en jongeren een houvast bij de beoordeling van
seksueel gedrag, en dus ook bij de reactie daarop. Bovendien kunnen die criteria een leidraad vormen voor het eigen
seksueel gedrag. Het vlaggensysteem is ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met Movisie en het werkveld in
Vlaanderen. Er zijn inmiddels al afgeleiden ontwikkeld op maat van sportclubs en het jeugdwerk. Deze box bevat: Een
geactualiseerde tweede druk van het boek waarin het vlaggensysteem uitgelegd en onderbouwd wordt. In het boek staan
onder meer methodes om met de kaarten aan de slag te gaan. Achteraan staat een beknopte lijst van seksuele
gedragingen die veel voorkomen op een bepaalde leeftijd. Die normatieve lijst stelt je in staat om het seksueel gedrag van
kinderen en jongeren beter te beoordelen. 44 kaarten waarop concrete situaties staan afgebeeld van seksueel gedrag van
kinderen en jongeren. Elke situatie wordt beoordeeld aan de hand van de zes criteria voor gezond seksueel gedrag. Op
basis van die beoordeling wordt een pedagogische reactie gesuggereerd. Uitstekend discussie- en oefenmateriaal. 1 kaart
waarop de vier vlaggen beknopt worden toegelicht en reactiemogelijkheden worden meegegeven. 1 kaart ‘Stuurwiel
seksueel gedrag’

Taal en Taalwetenschap
Theologant
This twenty-third volume of ABBB (Annual bibliography of the history of the printed book and libraries) contains 3956
records, selected from some 1600 periodicals, the list of which follows this introduction. They have been compiled by the
National Committees of the following countries: Arab Countries Italy Australia Latin America Austria Latvia Belgium
Luxembourg Byelorussia The Netherlands Canada Poland Croatia Portugal Denmark Rumania Estonia Russia Finland South
Africa Spain France Germany Sweden Great Britain Switzerland Hungary Ukrain Ireland (Republic of) USA Benevolent
readers are requested to signal the names of bibliographers and historians from countries not mentioned above, who would
be willing to co-operate to this scheme of international bibliographic collaboration. The editor will greatly appreciate any
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communication on this matter. Subject As has been said in the introduction to the previous volumes, this bibliography aims
at recording all books and articles of scholarly value which relate to the history of the printed book, to the history of the
arts, crafts, techniques and equipment, and of the economic, social and cultural environment, involved in its production,
distribution, conservation, and description. Of course, the ideal of a complete coverage is nearly impossible to attain.

Asia, of naukerige beschryving van Het Rijk des Grooten Mogols
Library Literature
Library Movement at the Time of Reformation
The Legal-deposit Privilege with Special Reference to South Africa
Psychiatrische en Neurologische Bladen
Catalogus Van de Boeken Op 1 Januari 1877 Aanwezig in de Bibliotheek Der Sterrenwacht Te
Leiden. Uitg. Door H.G.v.d. Sande Bakhuyzen
Library History of the XIXth Century
Boek en Jeugd 12 +, 2005
Who Owns Whom
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