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Building a Sacred Mountain Wei-Cheng Lin 2014-06-01 By the tenth century CE, Mount Wutai had become a major pilgrimage site within the
emerging culture of a distinctively Chinese Buddhism. Famous as the abode of the bodhisattva Ma•ju r (known for his habit of riding around the
mountain on a lion), the site in northeastern China•s Shanxi Province was transformed from a wild area, long believed by Daoists to be sacred,
into an elaborate complex of Buddhist monasteries. In Building a Sacred Mountain, Wei-Cheng Lin traces the confluence of factors that produced
this transformation and argues that monastic architecture, more than texts, icons, relics, or pilgrimages, was the key to Mount Wutai•s emergence
as a sacred site. Departing from traditional architectural scholarship, Lin•s interdisciplinary approach goes beyond the analysis of forms and
structures to show how the built environment can work in tandem with practices and discourses to provide a space for encountering the divine.
For more information: http://arthistorypi.org/books/building-a-sacred-mountain
Flauberts papegaai Julian Barnes 2021-11-23 Moderne klassieker van Julian Barnes, Engelse schrijver van o.a. Alsof het voorbij is; deels een
biografisch essay over Gustave Flaubert, deels het (fictieve) verhaal van een obsessieve zoektocht. In ‘Flauberts papegaai’ van Julian Barnes
raakt Geoffrey Braithwaite, een ouder wordende arts wiens vrouw is overleden, gefascineerd door het leven en werk van Flaubert en reist
regelmatig naar Frankrijk om alle plekken te bezoeken waar de schrijver gewoond en gewerkt heeft. Hij beschrijft zijn bevindingen in een poging
te ontdekken wat er nu eigenlijk te weten valt over iemands leven – of het nu dat van Flaubert, van zijn overleden vrouw of van hemzelf is.
‘Flauberts papegaai’ is een briljant en bijzonder geestig hoogtepunt in het oeuvre van Julian Barnes. Het is een roman, het is een biografie van
Flaubert, het is literaire kritiek en het is tevens een commentaar op deze drie genres.
Vertrouweling Kate Morton 2013-02-20 Tijdens een feest op de boerderij van haar familie op het Engelse platteland ontsnapt de zestienjarige
Laurel Nicolson naar de boomhut uit haar kindertijd. Terwijl ze dagdroomt over haar toekomst ziet ze een vreemdeling met haar moeder praten.
Voordat de middag voorbij is zal Laurel getuige zijn van een misdaad die alles wat ze weet over haar familie op zijn kop zet. Vijftig jaar later is

Laurel een succesvolle actrice en woont ze in Londen. Ze keert terug naar de boerderij voor de negentigste verjaardag van haar moeder en
wordt daar overweldigd door vragen die ze tientallen jaren heeft weggestopt. Beetje bij beetje ontrafelt ze een schokkende, geheime
geschiedenis die zijn oorsprong vindt in de oorlog... De pers over de boeken van Kate Morton ‘Een prachtig geschreven en onvergetelijke
roman.’ Daily Express ‘Het knap opgebouwde verhaal zit vol met losse draadjes die aan het einde allemaal samenkomen in een verrassende
ontknoping.’ NBD Biblion ‘Je kunt maar een ding doen en dat is verder lezen.’ Hebban.nl
The Publishers Weekly 1949
De HR scorecard Mark A. Huselid 2012-08-24 Prestaties van mensen hebben steeds meer invloed op de bedrijfsstrategie. Die prestaties moeten
dan wel gemeten kunnen worden. Op basis van de succesvolle Balanced Scorecard hebben de auteurs van dit boek een nieuwe methodiek
ontwikkeld, de HR-scorecard. Daarmee kan human resources management ingepast worden in de algemene strategie van bedrijven en kan men
human resources managen als een onderdeel van het bedrijfskapitaal. Bovendien wordt het mogelijk om met de HR-scorecard een koppeling te
maken tussen menselijke prestatiemeting enerzijds en meetfactoren zoals omzet- en winstcijfers anderzijds. Aan de hand van een onderzoek bij
3000 bedrijven hebben de auteurs een model ontwikkeld dat bestaat uit 7 stappen. Zij beschrijven uitgebreid de verschillende stappen met een
praktische toelichting hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. 'De HR-scorecard' is daarmee een boek dat een model
neerlegt voor prestatiemeting in relatie tot strategie. Dit zal vele managers behulpzaam zijn in hun zoektocht naar betere instrumenten voor
human-resources-management.
2012-2013 College Admissions Data Sourcebook Midwest Edition
American Book Publishing Record 2002
Public Library Catalog 1994
Trouwplannen Katie Fforde 2009-10-31 Sarah Stratford is een weddingplanner met een geheim: ze gelooft niet in de liefde. Althans, niet voor
zichzelf. Ze heeft het bovendien veel te druk voor een relatie, want over twee maanden moet ze op één en dezelfde dag twee bruiloften regelen:
de belangrijke en opvallende bruiloft van een beroemdheid en de bruiloft van haar zus, die wel een heel eisenpakket heeft maar geen budget.
Gelukkig kan Sarah rekenen op de hulp van haar vriendinnen Elsa, een verlegen maar geweldige ontwerpster, en Bron, een getalenteerde
kapper. De drie vrouwen steken al hun energie in het werk en er blijft geen tijd over voor romantiek of liefde. Maar terwijl de bruiloft(en) van het
jaar steeds dichterbij komen, blijkt de liefde toch minder voorspelbaar dan gedacht...
Books in Print 1991
Theosofie en christendom Henry Travers Edge 1990 Theosofische visie op de historische Jezus, diens 'leer' en het christendom.
Resources in Education 1994-04
Een bibliotheek aan zee Ashley Hay 2018-10-30 Het is 1948. In Thirroul, een kustplaatsje in Australië, proberen de bewoners de oorlog achter
zich te laten en de draad weer op te pakken. Voor sommigen een bijna onmogelijke opgave. Voor Ani Lachlan, die na de oorlog haar man verloor
door een noodlottig ongeluk en die nu alleen hun dochtertje moet opvoeden. Voor dichter Roy McKinnon, die door wat hij in het leger meemaakte
een writer's block heeft, maar die zonder poëzie niet kan leven. En voor arts Frank Draper, die getekend is door de gruwelijkheden waarvan hij in
de concentratiekampen getuige was. In de kleine bibliotheek van Thirroul komen ze elkaar tegen - een ontmoeting die hun levens opnieuw
drastisch zal veranderen...
De clown van God Tomie de Paola 1979
Who's Who in America 1996 Marquis Who's Who, Inc 1995-09 Compilation of brief profiles of American men and women who have achieved

prominence in various fields of endeavor
Massacommunicatie J. G. Stappers 1983 Behandeling van basisbegrippen en uiteenzetting van de belangrijkste theorieën over de werking en de
invloed van massamedia.
Business Periodicals Index 1968
Forthcoming Books Rose Arny 2001-08
Spectra 1998
Arts & Humanities Citation Index 1978
Morele kwesties in het strafrecht 1999
The Cumulative Book Index 1999
Ontwikkelingsopdrachten Cynthia D. McCauley 2008 In the years since that report was published, we have learned more about development in
place-from research, from working with managers and organizations that are making use of developmental assignments, and from our
colleagues in the field. We believe it is time once again to consolidate our knowledge into one tool to help leaders add developmental
assignments to their own jobs and help others do the same. The tables inside this book are full of assignments. You'll also find cross-references
to CCL's assessment tools: 360 BY DESIGN®, Executive Dimensions®, Benchmarks®, Prospector®, and SKILLS.
Intuitie Malcolm Gladwell 2013-07-16 Nog voordat u deze tekst begon te lezen, heeft u eigenlijk al besloten of u dit boek wilt kopen. En deze
woorden zullen u alleen maar sterken in een besluit dat vrijwel onmiddellijk tot stand kwam. Hoe kan dat? En wat is dat oordeel waard? Intuïtie
betekende de doorbraak voor Malcolm Gladwell in Nederland. Het is een boek dat werkt op verschillende niveaus. Het legt uit hoe besluitvorming
werkt: in het persoonlijke leven maar ook op het werk, op straat, of in een bedrijf. Gladwell laat overtuigend zien hoe we erin kunnen slagen
betere besluiten te nemen.
Literature and the Writing Process Elizabeth McMahan 2013-01-02 Literature and the Writing Process combines the best elements of a literature
anthology with those of a handbook to guide students through the interrelated process of analytical reading and critical writing. Text writing
assignments use literature as a tool of critical thought, a method for analysis, and a way of communicating ideas. This approach emphasizes
writing as the focus of the book with literature as the means to write effectively. A four-part organization combines a literary anthology with
composition instruction and a style handbook so students have everything they need at their fingertips. 0321851005 / 9780321851000 Literature
and the Writing Process with NEW MyLiteratureLab -- Access Card Package Package consists of 0205883583 / 9780205883585 NEW
MyLiteratureLab -- Valuepack Access Card 0205902278 / 9780205902279 Literature and the Writing Process
Drijfzand Schutkleur Nella Larsen 2018-02-01 Drijfzand is het tragische, deels autobiografische verhaal van een rusteloze Deens-AfroAmerikaanse onderwijzeres die in het gesegregeerde Amerika van de jaren ’20 op zoek is naar haar plaats in de wereld. Schutkleur gaat over
twee vriendinnen van gemengd bloed die ieder op hun eigen wijze gebruikmaken van het feit dat ze voor blank kunnen doorgaan. Hoofdpersoon
Irene Redfield gebruikt dit om, heel onschuldig, thee te drinken in deftige hotels waar ze als ‘negro’ niet gewenst zou zijn. Haar jeugdvriendin
Clare Kendry speelt een gevaarlijker spel: zij trouwt met een blanke racist. Clares grote geheim en Irenes dubbele moraal zijn de ingrediënten
van een psychologische novelle die van begin tot eind zindert van spanning en onheil.
Spreken in het openbaar voor Dummies Malcolm Kushner 2004 Technieken voor het houden van een toespraak.
Comprehensive Dissertation Index 1984 Vols. for 1973- include the following subject areas: Biological sciences, Agriculture, Chemistry,
Environmental sciences, Health sciences, Engineering, Mathematics and statistics, Earth sciences, Physics, Education, Psychology, Sociology,

Anthropology, History, Law & political science, Business & economics, Geography & regional planning, Language & literature, Fine arts, Library
& information science, Mass communications, Music, Philosophy and Religion.
American Thresherman 1907
De vintagewinkel Stephanie Lehmann 2016-04-04 Amanda Rosenbloom, eigenares van kledingboetiek Astor Place Vintage, krijgt van een oude
dame een grote kist vol kleding aangeboden. Een routineklus, zo lijkt. Tot ze een ingenaaid dagboek vindt dat het leven onthult van Olive
Westcott, een jonge vrouw die in 1907 vanuit de provincie naar New York verhuisde en ervan droomde kledinginkoper bij een groot warenhuis te
worden. Naarmate Amanda meer leest over Olive, ontdekt ze dat haar leven en dat van Olive veel meer met elkaar verweven zijn dan ze had
kunnen denken. Met De vintagewinkel schetst Stephanie Lehmann een hartverwarmend boek geschreven dat je laat wegdromen naar het New
York van 100 jaar terug, waarin ze een vooruitstrevende jonge vrouw portretteert, die tegen de normen en waarden van haar tijd durfde in te
gaan.
Arm en rijk David Landes 2013-02-21 Het antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote verschillen tussen arm en rijk in de
wereld. In deze internationale bestseller geeft David Landes op heldere wijze antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote
verschillen tussen arm en rijk in de wereld. David Landes beschrijft hoe Europa ?s mars naar welvaart en ontwikkeling is begonnen. Hij laat zien
dat China en de islamitische wereld ooit voorlagen, maar dat de beslissende doorbraak naar welvaart uitbleef. `Het is zijn aanpak die Arm en Rijk
tot een waardevol, zelfs onmisbaar boek maakt. - NRC Handelsblad David S. Landes is emeritus hoogleraar geschiedenis en economie aan
Harvard University.
De Happy Hooker Xaviera Hollander 2010-02-16 Na het succes van het in 2002 verschenen Kind af, een eerbetoon aan haar ouders, verschijnt
de herziene editie de beroemde memoires van Xaviera Hollander, De Happy Hooker, of hoe een meisje uit een goed milieu, van een vlotte
leerlinge op het Barlaeus Gymnasium, een van de duurst betaalde prostituees van New York werd. Verteld zonder schaamte of schuldgevoel,
maar wel met een flinke dosis humor! '
Literature and the Writing Process Elizabeth McMahan 2006-12 Writing process covered in EVERY chapter. Focus on the writing process
throughout the book, not just as an added element but as an integral part of the literary study. This allows students to improve their writing while
enjoying the study of literature. ""Chapter 4: Researched Writing""has been revised and moved to the front of the book. The chapter now follows
the initial chapters on the writing process and provides easy-to-follow instruction for planning, researching, and documenting a paper using
secondary sources, including a detailed description of the MLA Style for citing and crediting these sources. The chapter also contains a new
documented student essay and is generously supplemented by Ideas for Researched Writing throughout the book Seven sample student papers,
some with drafts, instructor or peer comments and prewriting materials, that illustrate how to write about each genre and how to do researched
writing. Students can see and understand how to go about devising and drafting their essays; they profit from seeing the writing process
illustrated at every stage. Three kinds of writing prompts included in each chapter allow instructors to choose among them flexibly depending on
his or her goals and philosophy. The single text for class saves them money and is convenient.
Who's who in American Law 1998
Cumulative Book Index 1984
Practical Farmer 1871
Verdwijnende aarde Julia Phillips 2020-09-03 **** 'Imponerend romandebuut.' de Volkskrant Op een middag in augustus, aan de kust van
Kamtsjatka, verdwijnen twee zusjes. In de daaropvolgende maanden lukt het de politie niet de zaak op te lossen. Echo’s van de verdwijning

weerklinken in een hechte gemeenschap, de angst en het verdriet zijn vooral voelbaar onder de vrouwen. Gedurende een jaar volgen we met
verbazingwekkende scherpte de levens van hen die zijn verbonden door de misdaad: een getuige, een buurvrouw, een detective, een moeder.
Op de achtergrond de ruige schoonheid van het gebied: dichtbeboste wouden, uitgestrekte toendra’s, stomende vulkanen en ijzige zeeën die
grenzen aan Japan en Alaska. Een gebied even complex als verleidelijk, waar sociale en etnische spanningen sudderen en waar
buitenstaanders vaak als eerste worden beschuldigd. In de pers ‘Schrijven kan Phillips: ieder hoofdstuk brengt een ander perspectief op de
vermissing, spannend tot het einde.’ Trouw ‘Een bijzonder briljante roman.’ De Morgen ‘Verdwijnende aarde is een parelketting van
aaneengeregen verhalen.’ De Groene Amsterdammer ‘Een heel origineel en bijzonder en goed geschreven, indrukwekkend boek.' JAN ‘Een dijk
van een boek, spannend van de eerste tot de laatste bladzijde.’ De Limburger ‘Imponerend debuut.’ VPRO Gids
International California Mining Journal 1995
Dissertation Abstracts International 1986
Public Library Catalog Juliette Yaakov 1994 **** Cited in Sheehy and Walford. A core working tool for acquisitions librarians, reference librarians,
and catalogers in public and undergraduate libraries, the Catalog is a list of recommended reference and nonfiction books for adults, published
quinquennially with annual supplements for the intervening years. The titles are classified by subject and include complete bibliographical data as
well as descriptive and critical annotations. This edition consists of 7,735 titles and 3,999 analytical entries. Some 4,000 additional titles will
appear in the four supplements. In addition to the main classified catalog, there is a comprehensive author, title, subject, and analytical index,
and a directory of publishers and distributors. Annotation copyright by Book News, Inc., Portland, OR
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