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"The First Nations Communications Toolkit is a unique resource jointly developed by
Indian and Northern Affairs Canada, BC Region, and Tewanee Consulting Group. This
Toolkit was designed explicitly for First Nations communicators and is based on input
from First Nations communicators and administrators working for First Nations
organizations. It offers information on many topics, including communications planning,
publications, events and media relations, from a First Nations' perspective. The best
practices and practical lessons learned that have been included in the toolkit are drawn
from Tewanee Joseph's experience working on communications projects with over 30
First Nation communities."--Preface.
THE GRAPHIC DESIGNER’S DIGITAL TOOLKIT, 7th Edition not only introduces
students to the essential features of industry-standard software applications, but also
gives them an understanding of how to integrate these programs into a seamless
whole. Using a highly visual and project-based approach, this fully revised new edition
examines Macintosh OS X Maverick, Windows 7 and Windows 8 operating systems, as
well the most up to date Creative Cloud features of the “Big 3” digital design programs
used in the graphics industry today: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, and Adobe
InDesign . After thoroughly examining the features of each application from the
designer’s perspective, the author then reveals in practical detail the traditional skills
and technology necessary for effective design for print and Web media. Using online
project files, students are encouraged to practice what they have learned by tackling
design projects throughout the text from concept to completion. Effectively merging
theory with practice, THE GRAPHIC DESIGNER'S DIGITAL TOOLKIT, 7th Edition
stresses the critical importance of integration in design while meeting design
parameters and client expectations. Contact your Learning Consultant to learn more
about how CourseMate can enhance the way you teach and your students learn.
Important Notice: Media content referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook version.
Een jong Amerikaans negermeisje heeft één ideaal: blauwe ogen om aan de ellendige
werkelijkheid te ontsnappen.
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en nemen
zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren
lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan
immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun
voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de
oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet
uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een
totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht
heeft verloren.

Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en
een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd
van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn
literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie
verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de
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verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke
vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend
nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
Een goede contentstrategie verrijkt en versterkt de relatie met de klant. John
Verhoeven laat je in ‘Het wat en hoe van contentstrategie’ zien hoe je dat
aanpakt. Hoe verbind je jouw producten met de oplossingen die de klant
verlangt? Hoe zorg je voor samenhang, structuur en de juiste conversie? Hoe
maak je een contentkalender waar je het hele jaar profijt van hebt? Verhoeven
beschrijft praktisch en levendig wat de elementen van een goede
contentstrategie zijn. Begin gewoon met wat je nu al doet en bouw dat stap voor
stap uit aan de hand van zijn technieken, tips en voorbeelden. Hij maakt het leuk
en uitdagend om ermee aan de slag te gaan! Het speciaal voor dit boek
ontwikkelde Content Canvas helpt je bij het verbinden van de theorie met de
praktijk. Verhoeven besteedt ook aandacht aan belangrijke trends als ‘thought
leadership’ en ‘audience engagement’.
Onzichtbare man is het verhaal van een jonge, hoogopgeleide zwarte man, die
geen kans krijgt om te slagen in een gesegregeerde maatschappij die weigert
hem als een menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en
psychologische reis van de naamloze hoofdpersoon tegen de achtergrond van
New York in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ellison weet als geen ander
het brute naast het burleske en het komische naast het tragische te plaatsen in
een roman die nu, 65 jaar na eerste verschijning, relevanter en urgenter is dan
ooit. Onzichtbare man wordt alom geprezen als een van de beste Engelstalige
romans van de twintigste eeuw. Onder anderen James Baldwin en Ta-Nehisi
Coates lieten zich inspireren door de creatieve manier waarop Ellison een beeld
schetst van een jonge zwarte man in het Amerika van vóór de
burgerrechtenbeweging. Het boek stond model voor de memoires van Barack
Obama.
Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als HeLa.
In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar
weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden
de meest uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de
verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het leven van Henrietta bleef
echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet
van het bestaan van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de
'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis maken met Henrietta, haar
verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de
cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de familie Lacks onlosmakelijk verbonden
is met de duistere geschiedenis van het experimenteren met AfrikaansAmerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische strijd
over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
Tegen de achtergrond van Afghanistan vanaf 1960 tot nu (vooral de roerige tijden van de
Sovjet-overheersing en de Taliban-dictatuur) ontrollen zich de levens van twee vrouwen.
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“...the most comprehensive and up-to-date guide for anyone new to self-publishing. Highly
recommended.” —Joel Friedlander, The Book Designer “...a must-read for anyone thinking
about publishing their own works. She’s a great friend to the indie community and provides
this valuable resource as a gift of love.” —Robin Cutler, Director of IngramSpark This 2020 5th
edition of the Self-Publishing Boot Camp Guide for Independent Authors offers advice on
marketing, editing, design, book production, and business author needs. It's meant for authors
willing to do the work to create a readership and make real money from their books. It's meant
for authors who want to do it all themselves and for those who want to hire out all or part of the
tasks toward publishing. Authors who wish to set up a business as a small press will also
benefit from the processes spelled out here. From beta publishing to distribution to media
relations, authors will learn how to set a foundation for success from the idea stage to a quality,
finished book. The step-by-step process includes recommendations for self-publishing
products, tools, and services from reputable companies that are proven and trusted to help
authors succeed. Reader's updates keep authors abreast of new offerings and changes in the
self-publishing industry. Carla King has more than twenty years of experience as a writer, selfpublisher, web developer, and book consultant. She started self-publishing in 1995 as a
technology and travel writer. In 2010, she founded the Self-Publishing Boot Camp series of
books, workshops, and online courses. She has been connected with the Silicon Valley selfpublishing technology industry from its inception and has served as a trusted advisor to
authors eager to use the tools to reach readers.
Profiles of 750 major U.S. companies.
Niemand weet precies hoe Tooly Zylberberg eigenaar is geworden van het noodlijdende
boekwinkeltje World’s End in de heuvels van Wales. De Russische immigrant Humphrey leert
haar schaken, maar is dat zijn enige rol? Hoe zit het met Sarah, die uit het niets opduikt in
Tooly’s leven, en net zo snel weer verdwijnt? En wie is Venn, de obscure maar charismatische
man die iedereen een stapje voor lijkt te zijn? Met De opkomst en ondergang van
grootmachten schaart Tom Rachman zich tussen de allergrootste auteurs van dit moment en
zet hij een fenomenale literaire puzzeltocht neer die drie decennia en diverse continenten
omspant en langs alle excentrieke personages voert die ooit hebben bijgedragen aan de
opvoeding van Tooly Zylberberg.

Studie over de groei van de kinderlijke intelligentie in de verschillende
ontwikkelingsfasen.
Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie
zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle
publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De
meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de
boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat
zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur
schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
"One of the most important skills in Graphic Design today is the ability to integrate
different software programs into a seamless whole. Yet software books continue to
teach one program at a time without regard to the integration issues that lie at the heart
of good digital design. The Graphic Designer's Digital Toolkit provides a comprehensive
overview of the 'Big 4' digital design programs used in industry today: Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop, Adobe InDesign, and QuarkXPress. The book then examines in
practical detail how to merge results of these programs into good, workable design. The
Graphic Designer's Digital Toolkit features a highly visual introduction to the essential
tools and functions of each application from the perspective of the working designer.
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Readers are then given the opportunity to put what they learn to work by tackling
design projects from concept to completion, with assignments drawn from the everyday
world of professional graphic designers"--Global Books in Print.
Na een schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip aan op een onbewoond eiland.
Uit een van de kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er
gebeurd is en wat ze nu moet doen. Kan een robot wel overleven in de wilde natuur?
De dieren op het eiland zijn bang voor haar of gedragen zich agressief. Pas als Roz
zich ontfermt over een jong gansje zonder ouders, maakt ze vrienden en gaat ze zich
thuis voelen op het eiland. Maar dan verschijnen er een aantal robots die Roz met
geweld terug willen halen omdat haar grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar
nieuwe vrienden gaan het gevecht aan! De avonturen van Roz en de wilde dieren op
het eiland zijn in Amerika zeer succesvol. Mede door de korte hoofdstukken, het
spannende en ontroerende verhaal en de vele illustraties. Het wordt er ‘een moderne
klassieker’ genoemd. Het is in meer dan 20 talen vertaald.
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