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La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde.
La liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
Dictionnaire encyclopédique usuel, ou, Résumé de tous les dictionnaires historiques,
biographiques, géographiques, mythologiques, scientifiques, artistiques, et
technologiques, etc
Revue scientifique
Biographie universelle et portative des contemporains, ou, Dictionnaire historique des
hommes vivants, et des hommes morts depuis 1788 jusqu'a nos jours, qui se sont fait
remarquer chez la plupart des peuples, et particulièrement en France, par leurs écrits,
leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes ...
Bulletin des sciences technologiques. Cinquiéme section
De tijgerkat
Moniteur officiel du commerce international
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Livres de France
Bulletin signalètique
Yearbook of international organizations
International Catalogue of Scientific Literature [1901-14].
Directory of European Professional & Learned Societies
Énergie nucléaire

Vols. 6- include supplementary material of Publications, Reports, Work, etc. of the Institute
and some of its commissions.
National Union Catalog
Canadiana
Livres hebdo
International Catalogue of Scientific Literature
Africa South of the Sahara: Central African Republic-Ivory Coast
Geology. H
Includes entries for maps and atlases.
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Combustibles, énergie thermique
Bulletin universal des sciences et de l'índustrie
Dictionnaire technologique, française-allemand-anglais
De inzending
English edition
(Revue rose)
The latest edition of this definitive international resource provides detailed information for more than 29,000 organizations active in 289
countries, and is exhaustively cross-referenced to help you: -- Locate international aid groups, business and commercial associations,
religious orders, national bodies, fraternities, conferences, and more -- Help patrons find the right contacts in the organizations they need to
reach, and identify organizations with similar concerns worldwide -- Facilitate research into any organization's structure, financing,
membership, aims and activities, publications, geographic scope, and more. Alphabetically arranged and now in two parts, Volume 1:
Organization Descriptions and Cross-References is the most current and far-reaching reference work available on international bodies. Over
32,000 listings -- including in-depth profiles for some 12,000 major organizations -- cover everything from inter-governmental bodies and
conferences to religious orders and fraternities.
Les Livres disponibles
Bulletin des sciences technologiques. 5. section
Bulletin des sciences technologiques
Yearbook of International Organizations
M.O.C.I.
Informatique, automatique, recherche opérationnelle, gestion. Section 110
Giuseppe Tomasi, de laatste prins van Lampedusa (1896-1957) kan met recht de schrijver van één boek genoemd worden. Zijn leven lang heeft hij niet veel meer
gedaan dan lezen en reizen. Desondanks heeft dat leven een prachtige, compact geschreven roman opgeleverd, een visionair, poëtisch en geestig werk: De
tijgerkat, dé klassieker van de moderne Italiaanse literatuur. Sicilië, 1860. Garibaldi landt bij Marsala om het eiland in te lijven bij de nieuwe, liberale
eenheidsstaat Italië. Het is gedaan met de Bourbons en met de feodaliteit: de platte, alles berekenende burgerij neemt de macht over. Don Fabrizio, prins van
Salina, ziet deze ontwikkeling met lede ogen aan, maar voelt zich machteloos tegenover de geschiedenis en zoekt troost in zijn studie van sterren en planeten. Zijn
pupil Tancredi echter weet zich aan te passen aan het nieuwe bestel. Hij sluit zich aan bij Garibaldi, trouwt met de dochter van een steenrijke dorpsburgemeester
en zal hoge posities bekleden in de nieuwe staat. De roman schetst een bedwelmend beeld van Sicilië; het landschap wordt in geuren en kleuren beschreven, je
hoort de honden blaffen, ruikt de verwaarloosde tuinen en de stoffige interieurs, de mensen komen tot leven, niet alleen de adellijke en de burgerlijke heren,
maar ook de boeren, de priesters, de soldaten, de verliefde jonge meisjes, de verbitterde oude vrouwen. De beschrijving van de dood van de prins, in 1883, is een
van de mooiste sterfscènes van de wereldliteratuur, in 1910 is het verval van de familie compleet, de grandioze aristocratische levenswijze verworden tot een
bigotte vormendienst. De Tijgerkat heeft in Italië inmiddels meer dan zeventig drukken beleefd, is verfilmd door Visconti en in alle talen vertaald. Anthonie Kee
levert met zijn nieuwe vertaling van deze klassieker een prestatie van topniveau.
Encyclopædia universalis: Therapeutique - Zygophycees
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répertoire universel et abrégé de toutes les connaissances humaines ...
La Science moderne
Génie chimique, industries chimique et parachimique. 880
Combustibles, énergie. 730
An International Reference Book
Dit najaar is het tien jaar geleden dat de twin towers instortten. Amerika is een land waar alles
mogelijk is en waar iedereen gelijk is. Althans, zo was het tot 11 september 2001. Jaren na de aanslagen
schrijft New York een wedstrijd uit: ontwerp een monument voor de slachtoffers, op de plek van Ground
Zero. Inzending is anoniem. Een jury bestaande uit kunsthistorici, vertegenwoordigers van de stad en
Claire Harwell, die alle nabestaanden vertegenwoordigt, kiest een winnend ontwerp. De winnaar blijkt
moslim en de jury raakt verdeeld; de pers en de politiek duiken er meteen op. Claire wordt onder druk
gezet door de nabestaanden. Ondertussen voelt de winnaar zich in het nauw gedreven: zal hij zijn
inzending terugtrekken of niet? Amy Waldman werkte voor The New York Times van 1997 tot 2006 en voor The
Atlantic. Ze woonde een tijdlang in Berlijn; tegenwoordig woont ze in Brooklyn.
Sciences du langage. 524
Bottin administratif et documentaire
Law and Computer Technology
La Houille blanche
Polymères, peintures, bois, cuirs
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other
American Libraries

Marco Stanley Fogg is een wees, een kind van de jaren zestig, een speurder eeuwig op zoek naar de sleutel tot zijn verleden, naar het antwoord
op het raadsel van het lot. Terwijl Marco van het grootstedelijke Manhattan naar de woestijnen van Utah reist, ontmoet hij een keur aan
personen en belandt hij keer op keer in verrassende situaties. Het boek begint in de zomer dat de mens zijn eerste stap op de maan zette, en
beweegt vooruit en achteruit in de tijd, drie generaties omvattend.
L'Architecture d'aujourd'hui
cinquième section du Bulletin universel des sciences et de l'industrie
Bulletin signalétique 780
Bulletin signalétique
Maanpaleis
French books in print

La Revue scientifique de la France et de l'étranger
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Journal officiel de la République fran aise. Édition des lois et décrets
Quid
The Serials Directory
Bulletin - International Institute of Refrigeration
Bulletin universel des sciences et de l'industrie
Revue scientifique illustrée
1990: Includes U.S. and Canadian titles as well as foreign language titles with information on price,
frequency, and publisher name/address.
guide to global civil society networks : 2000/2001. (A to Ins) : organization descriptions and crossreferences. Vol. 1A
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