Informatie Boekverkoop
Lieve eerstejaars,
Zoals in de bestuursbrief al is vermeld, zorgt AKT ervoor dat leden tegen een gereduceerde
prijs hun studieboeken kunnen aanschaffen. Wij hebben voor jou al uitgezocht welke boeken
je nodig zult hebben tijdens het eerste halfjaar van je studie. Hieronder vind je een
overzicht van de vakken die je zult krijgen en de boeken die daarvoor nodig zijn.
Het bestellen van de boeken gaat online via de webshop die te vinden is op de website van
AKT: http://akt-online.nl/boekverkoop/. Deze webshop zal halverwege juli open gaan en
zal voor dit eerste semester in de tweede week van het collegejaar sluiten. Mocht je de
boeken niet op tijd kunnen bestellen, zorg dan dat je op een andere manier aan je boeken
komt.
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Geschiedenis van het
Medialandschap
Vertellen en Verbeelden
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Onderzoeksmethoden
Media en cultuur

2

Intermedialiteit

Boek
Gorman & McLean – Media & Society into the 21st Century
Aristoteles. Poetica. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen
voorzien door Piet Gerbrandy en Casper de Jonge. Groningen:
Historische Uitgeverij, 2017
Dit vak maakt geen gebruik van een boek. De verplichte
literatuur wordt tijdens de cursus online voor jullie beschikbaar
gemaakt.
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Het kan zijn dat bij sommige vakken gebruik wordt gemaakt van een reader. Dit wordt door
de docenten bekend gemaakt in de cursushandleiding die je aan het begin van het vak krijgt.
Deze readers zijn niet verplicht, maar wel zeer praktisch. Het is namelijk een bundel van
bijna alle teksten die je voor het vak moet lezen. De readers zijn te bestellen via de volgende
link: http://readers.library.uu.nl/search.php.
Mochten er wijzigingen plaatsvinden in de boekenlijst, dan word je hiervan op de hoogte
gebracht en zullen wij ervoor zorgen dat het juiste boek geleverd wordt.
Liefs,
Kaat Prinsen
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