Voor je profielwerkstuk.

Cadeautje van de bibliotheek
Handige databestanden en websites om naar informatie te zoeken Bibliotheek Waterland
Voor jullie profielwerkstukken hebben jullie afhankelijk van het onderwerp veel informatie nodig.
Om jullie een beetje op weg te helpen in de veelheid van de informatie het volgende lijstje .
Bestanden in de bibliotheek :
Deze bestanden kun je in de bibliotheek maar ook thuis raadplegen via de website www.bibliotheekwaterland.nl.
Let op ! Word je naar boeken of artikelen verwezen van de speciale bestanden van de bibliotheek dan kun je alleen in de bibliotheek dit artikel afdrukken of
het boek reserveren.

Catalogus van boeken, tijdschriften
http://www.bibliotheekwaterland.nl/ zoek in de catalogus
Hier vind je materialen van de Bibliotheek waterland.
Zijn de materialen er niet dan kun je of reserveren via de website .
http://kb.nl De website van de Koninklijke Bibliotheek. Hier vind je de Nationale bibliotheek van Nederland. (je kunt met behulp van een
bibliotheekmedewerker reserveren)
https://www.worldcat.org Worldcat is een internationale catalogus
https://scholar.google.nl Wetenschappelijke publicaties kunnen via Google terug gevonden worden
https://books.google.nl/?hl=nl Doorzoek de meest uitgebreide boekencollectie van de wereld.
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Biodiversiteit
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literatuur, jeugdliteratuur en wereldliteratuur
Recensies Nederlandse literatuur

http://www.terugblik.com/
www.geheugenvannederland.nl/
www.waterlandsarchief.nl
http://www.gezondheidsplein.nl/

https://www.delpher.nl/
www.artcyclopedia.com
http://www.landenweb.net/
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/index.html
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Statistische gegevens over Nederland
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http://uittrekselbank.nbdbiblion.nl.kb.idm.oclc.org/
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