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Zwaarden, paarden en ziektekiemen Jared Diamond 2013-02-06 De ongelijkheid in de wereld
verklaard Waarom hebben de Australische aboriginals niet de wereld veroverd? Of de
Mexicaanse indianen of de Amerikaanse nomaden? Wat is bepalend voor de ontwikkeling van
volkeren? Zijn dat genetische verschillen of spelen andere oorzaken een rol? Jared Diamond
toont op toegankelijke wijze aan dat volkeren zich verschillend hebben ontwikkeld als gevolg
van klimatologische en bacteriologische factoren. Genetische factoren blijken ondergeschikt.
De ontwikkelde delen van de wereld hebben hun positie niet aan zichzelf, maar aan een
speling van de natuur te danken. Diamond won met dit boek, waarvan meer dan 20.000
exemplaren zijn verkocht, de Pulitzer Price. 'Jared Diamond heeft een boek met een enorme
reikwijdte geschreven (...) een van de belangrijkste en meest lezenswaardige werken die over
de geschiedenis van de mensheid geschreven zijn.' Nature Jared Diamond is hoogleraar
fysiologie aan de University of California in Los Angeles. Hij verricht onderzoek op het terrein
van de evolutionaire biologie en is bekend als auteur van populair-wetenschappelijke boeken.
Wereldwijd werden van deze megabestseller ruim een miljoen exemplaren verkocht.
Catalog of Copyright Entries, Third Series Library of Congress. Copyright Office 1970 The
record of each copyright registration listed in the Catalog includes a description of the work
copyrighted and data relating to the copyright claim (the name of the copyright claimant as
given in the application for registration, the copyright date, the copyright registration number,
etc.).
English Journal 1977
Books in Print 1991
Als je het licht niet kunt zien Anthony Doerr 2015-01-07 Een blind meisje te midden van het
geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De boekendief 'Anthony Doerr
heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor wat een verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De
jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch
Museum, waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's Parijs en vader
en dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de grootste en meest

waardevolle schat van het museum meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner
Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de
Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in
Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr
heeft met zijn werk al vele gerenommeerde literaire prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar lang
aan deze roman, die door de internationale pers als een meesterwerk wordt beschouwd en
waarvan de filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox. Anthony Doerr woont met zijn
vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende gevoel voor detail en prachtige
metaforen zijn overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr schildert met een rijk prozapalet
dat resoneert als een klok en lang blijft hangen in je hoofd.' Daily Mail 'Absoluut betoverend.'
The Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The Times
El-Hi Textbooks in Print 1984
Forthcoming Books Rose Arny 2001-08
Current Book Review Citations 1983
Backpacker 2004-03 Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring
and enabling them to go more places and enjoy nature more often. The authority on active
adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine
whose editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips they publish.
Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor recognizing design, feature and
product innovation, has become the gold standard against which all other outdoor-industry
awards are measured.
Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is een stimulerende en verbazende
zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder
aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is
Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar
de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of
een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze
meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking
zijn geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale
wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien
waarom sommige mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek:
spannende wetenschap, zelfhulp en amusement in één! entertainment weekly Malcolm
Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist
bij de Washington Post. Van Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen
exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New York Times
bestsellerlijst. Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005 volgens Time een
van de honderd invloedrijkste mensen.
The Semantic Web John Domingue 2008-11-14 This book constitutes the refereed proceedings
of the 3rd Asian Semantic Web Conference, ASWC 2008, held in Bankok, Thailand, in
December 2008. The 37 revised full papers presented were carefully reviewed and selected
from 118 submissions. The papers address the latest results in the research and applications of
Semantic Web technologies and cover topics including: scalable reasoning and logic, ontology
mapping, ontology modelling and management, ontologies and tags, human language
technologies and machine learning, querying, semantic Web services and semantic Web
applications.
Japanese Technical Abstracts 1986
A Dictionary of South African English on Historical Principles Rhodes University. Dictionary Unit
for South African English 1996 A Dictionary of South African English is the fullest ever study of
the English language in South Africa. The result of 25 years of work, this dictionary has been
researched and written according to historical principles. However, as well as recording
examples of South African English goingback to the sixteenth century, the dictionary also

provides an insight into the dramatic political and cultural changes in South Africa's history by
examining the country's ever changing language right up to the present day. Research into
language has involved the contributions of hundreds ofindividual South Africans, as well as
extensive research into all other forms of the written and spoken language. Diverse and
informative entries include robot (a traffic light), bakkie (a small truck), bond (a mortgage), and
brinjals (aubergines). The dictionary includes such areas as children'sslang, the vocabulary of
soldiers, the mines, local music terms, the townships, food, and a detailed look at the complex
language of apartheid. English words originating from all the country's groups are recorded,
including words from Dutch/Afrikaans, the Malayo-Indonesian languages, the Indian,Khoisan,
Nguni, and Sotho languages.
De maansteen William Wilkie Collins 1870
Business Books and Serials in Print 1977
Catalogue of Title-entries of Books and Other Articles Entered in the Office of the Librarian of
Congress, at Washington, Under the Copyright Law ... Wherein the Copyright Has Been
Completed by the Deposit of Two Copies in the Office Library of Congress. Copyright Office
1964
Catalog of Copyright Entries. Third Series Library of Congress. Copyright Office 1961 Includes
Part 1, Number 1 & 2: Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to Periodicals
(January - December)
Safety Science Abstracts Journal 1979
Bibliographic Guide to Education 2001 ... lists publications cataloged by Teachers College,
Columbia University, supplemented by ... The Research Libraries of The New York Publica
Library.
Books in Print Supplement 1984
National Library of Medicine Current Catalog National Library of Medicine (U.S.) 1992
Popular Science 2005-09 Popular Science gives our readers the information and tools to
improve their technology and their world. The core belief that Popular Science and our readers
share: The future is going to be better, and science and technology are the driving forces that
will help make it better.
The English Catalogue of Books [annual]. 1964 Vols. for 1898-1968 include a directory of
publishers.
Catalog of Copyright Entries 1954
Library and Information Science Michael F. Bemis 2014 This unique annotated bibliography is a
complete, up-to-date guide to sources of information on library science, covering recent books,
monographs, periodicals and websites, and selected works of historical importance. In addition
to compiling an invaluable list of sources, Bemis digs deeper, examining the strengths and
weaknesses of key works. A boon to researchers and practitioners alike, this bibliography
Includes coverage of subjects as diverse and vital as the history of librarianship, its
development as a profession, the ethics of information science, cataloging, reference work, and
library architecture Encompasses encyclopedias, dictionaries, directories, photographic
surveys, statistical publications, and numerous electronic sources, all categorized by subject
Offers appendixes detailing leading professional organizations and publishers of library and
information science literature This comprehensive bibliography of English-language resources
on librarianship, the only one of its kind, will prove invaluable to scholars, students, and anyone
working in the field.
Who's who in America, 2006 2005
Cumulated Index Medicus 1985
Het glazen kasteel Jeannette Walls 2013-12-15 Ik zat in een taxi toen ik mijn moeder zag die in
een vuilnisbak stond te graaien.' In Het glazen kasteel beschrijft Jeannette Walls haar jeugd als
oudste van de vier kinderen in een gezin dat zonder vaste woonplaats en in absolute armoede
leeft. Hoe ze als driejarige knakworstjes stond op te warmen en zich vreselijk verbrandde, hoe

haar vader telkens weer ontslagen werd. Hoe er nooit een einde kwam aan hun financiële
zorgen. De ingevingen van haar volstrekt onverantwoorde ouders waren altijd leuk en
spannend. Haar liefde voor hen was groot ? ook al stelden ze haar keer op keer teleur.
Backpacker 2001-03 Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring
and enabling them to go more places and enjoy nature more often. The authority on active
adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine
whose editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips they publish.
Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor recognizing design, feature and
product innovation, has become the gold standard against which all other outdoor-industry
awards are measured.
Resources in Education 1998
School Bulletin Minneapolis Public Schools. Board of Education 1966
De wereld tot gisteren Jared Diamond 2013-02-08 De beschaving waaruit onze huidige
gemoderniseerde samenleving is ontstaan, begon zon 11.000 jaar geleden in het MiddenOosten. Van kleine, losse gemeenschappen van jagers-verzamelaars ontwikkelde de mensheid
zich in millennia tot onze huidige geglobaliseerde maatschappij. Het hoogland van NieuwGuinea bleef echter tot in het begin van de 20e eeuw geïsoleerd van de buitenwereld en haar
bevolking leefde tot het eerste contact met ontdekkingsreizigers in 1931 nog als jagersverzamelaars. De gemeenschappen in het hoogland van Nieuw-Guinea kenden toentertijd nog
geen kleding, maar ook geen moderne technologie: er waren geen klokken, telefoons en
creditkaarten en evenmin computers, liften en vliegtuigen. Sterker nog, er bestonden zelfs geen
schrift, metaal, geld, scholen en een centrale overheid. Sinds dat eerste contact in 1931 heeft
Nieuw-Guinea een ongekende ontwikkeling doorgemaakt binnen een enkele generatie had
men aansluiting gevonden, een beschavingssprong waar de rest van de mensheid elf millennia
voor nodig had. Deze stormachtige ontwikkeling gebruikt Diamond om ons een confronterende
en leerzame spiegel voor te houden.
Willing's Press Guide 1999 "A guide to the press of the United Kingdom and to the principal
publications of Europe, Australia, the Far East, Gulf States, and the U.S.A.
Paperbound Books in Print 1983
Subject Guide to Books in Print 1990
Bulletin of the Atomic Scientists 1970-12 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier
public resource on scientific and technological developments that impact global security.
Founded by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates
solutions for a safer world.
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