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This book is a practical, easy-to-use guide to research writing with step-by-step directions and specific examples. Its focus allows it to be
used for almost any research writing. Research Writing Using Traditional and Electronic Sources provides a comprehensive guide to efficient
writing strategies and current documentation styles for both traditional and electronic sources. It provides hands-on pointers for locating,
evaluating, and incorporating material from both sources. This useful volume also presents the basics of good writing while giving tips on
improving the writing, thinking, and researching skills needed for success. The book emphasizes the Modern Language Association (MLA)
documentation style along with a thorough explanation of the American Psychological Association (APA) documentation style. It also includes a
sample research report documented in APA style. An essential reference for every academic and professional
Boven waterPrometheus
Twee vriendinnen uit een arme wijk in Noord-Londen dromen ervan danseres te worden. Maar slechts een van hen heeft talent. Het andere meisje
moet haar droom prijsgeven, maar zal zijdelings in de wereld van de dans blijven als persoonlijk assistente van een wereldberoemde popster _
een bestaan vol glamour, maar altijd de glamour van anderen. De moeilijke relatie met haar moeder confronteert haar bovendien met allerlei
vragen over haar afkomst. Wat hebben muziek, dans en persoonlijke ambitie met elkaar te maken? In hoeverre val je samen met de geschiedenis
van je voorouders? En wanneer is een mens eigenlijk vrij? De hechte maar ingewikkelde vriendschap tussen deze meisjes eindigt abrupt als ze
begin twintig zijn, maar ze blijven elkaars leven op afstand bepalen. Swing Time is een oogverblindend, energiek en hartverwarmend verhaal
over vriendschap, muziek en afkomst en hoe al deze dingen bepalen wie we zijn. Deze roman, die beweegt tussen de contrasterende decors van
Noordwest-Londen en West-Afrika, is een exuberante dans op de muziek van de tijd. Zadie Smith (1975) is een van de grootste en invloedrijkste
schrijvers van haar generatie. Ze publiceerde de veelvuldig bekroonde romans Witte tanden, De handtekeningenman, Over schoonheid, NW, De
ambassade van Cambodja en de essaybundel Ik heb mij bedacht. Ze schrijft regelmatig voor The New Yorker en The New York Review of Books. 'Een
eerbewijs aan de dans als verbindende kracht, vol indringende observaties. Een roman met een enorme reikwijdte en onvergetelijke personages.
Swing Time heeft een bijtende humor, omspant bijna letterlijk de wereld en is een duizelingwekkende zoektocht naar identiteit, persoonlijke
voldoening en liefde. Dit verhaal van een verloren en hervonden vriendschap gaat heel veel mensen aanspreken.' Booklist 'Een scherpe, met
grote beheersing geschreven roman over de dans en de zwarte identiteit, van een schrijfster die zich vaardig door een mijnenveld van
culturele vraagstukken beweegt. Smith verbluft met haar beschrijvingen en de ontwikkeling van haar intrige, toont wereld- en mensbeelden met
de scherpte van een camera. Een ontroerende, geestige en belangrijke roman die de grote levensvragen aan de orde stelt met de sierlijke
behendigheid van een Fred Astaire of Michael Jackson.' Kirkus Reviews 'Een sterke en rijke roman. Breed van opzet maar ook diep, vooral waar
Smith haar briljante kijk op de popcultuur ventileert.' Publishers Weekly
In spite of the widespread use of citations, there is little theory on the citation behaviour of scientists. The goal of this research was to
study citations in the context of the writing processes of scientists by relating citations to a theoretical structure of scientific
discourse.
Contemporary Classics in Plant, Animal, and Environmental Sciences
Journal of Sedimentary Petrology
Studies in Historical and Contemporary Social Epistemology
Writing the Research Paper
Information Storage and Retrieval
Discourse Synthesis
California School Libraries
Citation Life Cycle
Paragraphs to Essays
Writing with a Purpose
Patents
With the most coverage of the writing process of any rhetorical writing guide, STEPS TO WRITING WELL has helped thousands of students learn to write effective academic essays. Jean
Wyrick's text is known for its student-friendly, approachable tone and the way it presents rhetorical strategies for composing essays in an easy-to-follow progression of useful lessons and
activities. With thoughtful instruction, almost 40 student and professional readings, and a wealth of short and long assignments, the text gives students the models and practice they need to
write well-constructed essays with confidence. This 13th edition features useful new visual learning aids; many new student samples, professional readings, and advertisements; new essay
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assignments that promote using sources and multiple rhetorical strategies; a new organization for expository writing assignments and research; and updated discussions of drafting and
reading multimodal texts. This edition has been updated to reflect guidelines from the 2016 MLA HANDBOOK, Eighth Edition. Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.
'Hij staat bij de omheining met zijn rug naar me toe en kijkt naar de tuin. Het late middaglicht valt schuin tussen de stammen op de heuvel door op hem en hult hem in een oranje nevel; hij is
onscherp alsof ik hem onder water zie. Hij is zich ervan bewust geworden dat hij een indringer was: de hut, de omheining, de vuren en de paden waren schendingen. Hij wil er een eind aan
maken, hij wil de grenzen uitwissen, hij wil dat het bos weer overwoekert wat hij het door zijn verstand heeft ontnomen: hij wil zijn fouten goedmaken.' Een Canadese vrouw gaat op zoek naar
haar vader, die spoorloos verdwenen is. Deze zoektocht blijkt uiteindelijk niet alleen een zoektocht naar haar vader, maar ook een zoektocht naar zichzelf. Boven water is een fenomenaal
verhaal over rouw, verlies en ouderschap, geschreven in briljant, vlijmscherp proza. Margaret Atwood (Ottawa, 1939) wordt beschouwd als de 'grande dame' van de Canadese literatuur. Met
haar talloze romans, gedichten en verhalenbundels heeft ze een miljoenenpubliek verworven. Haar werk is in meer dan veertig talen verschenen en De blinde huurmoordenaar werd in 2000
bekroond met de Booker Prize. Ze woont in Toronto. 'Atwoods meest intense roman.' Joost de Vries, De Groene Amsterdammer 'Een van de belangrijkste romans van de twintigste eeuw.'
The New York Times
Mijn vaders achternaam was Pirrip en mijn voornaam Philip, maar mijn kindertong was niet in staat iets langers of duidelijkers van beide namen te maken dan Pip. Dus ik noemde mezelf Pip
en ging Pip heten. Grote verwachtingen verhaalt van het weeskind Pip en het geheimzinnige fortuin dat hij in de schoot geworpen krijgt, zijn snobistische afwijzing van oude vrienden en de
groei vol pijn en tegenslagen naar echte volwassenheid. De lezer volgt Pips avonturen - vanaf het moment waarop hij als jongen op een angstaanjagend kerkhof in Kent de ontsnapte
gevangenisboef Magwitch ontmoet tot aan de laatste keer dat hij de mooie, harteloze Estella ziet - en wordt meegezogen in een drama waarvan de morele en psychologische intensiteit geen
moment verslapt. Charles Dickens (1812-1870) publiceerde Grote verwachtingen (Great Expectations) in 1860-1861 eerst als feuilleton in het weekblad All the Year Round. In 1861 verscheen
deze sociale satire in boekvorm.
WRITING THE RESEARCH PAPER'now with access to InfoTrac College Edition'is an easily accessible research guide that can be used by students throughout their college career and
beyond.
Elements of Literature
A Handbook
Use of Citations Through Time
U.S. Geological Survey Professional Paper
Handbook for College Research
bespiegelingen over de oorsprong en de verspreiding van het nationalisme
Writing Research Papers Across the Curriculum
Grote verwachtingen
Journal of Information Science
Building College Writing Skills
Boven water
The first-and still the best-research worktext for students, Research Papers leads students through the step-by-step process of writing research papers,
from initial research to final proofreading. This unique, spiral-bound manual gives students a wealth of examples, as well as exercises that provide
hands-on practice in the academic writing process. Up-to-the-minute sections on documentation, plagiarism, and online research make Research Papers the
most current resource available to today's students.
The Proceedings from the seventh annual Internet Librarian Conference contain a mixture of leading-edge ideas as well as exciting new services-all
focused on information professionals and Internet related technologies. This conference is designed for information professionals who are using,
developing, and embraching Net and Web-based strategies in their roles as information searchers, guides, Webmasters and Web managers, content evaluators
and organizers, product developers, and more. Internet Librarian topics include Navigating the Net, E-Content and E-Skills, Intranet and Portal
Applications, Web World, and more.
Divided into three parts, this developmental reading text teaches the basic skills necessary to effectively read and assimilate information from collegelevel textbooks. Part One teaches basic reading skills and provides practice exercises from college-level textbooks. Part Two provides information and
practice applying the reading skills acquired in Part One to actual textbook chapter readings covering four disciplines. Part Three provides further
practice with articles on such skills as summary writing and taking notes for research purposes.
Examines how knowledge is socially constructed within particular discourse communities.
Including Mechanical Translation
Online Retrieval
Writing Skills for College Students
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De jacht op het verloren schaap
Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office
De testamenten
Research Writing Using Traditional and Electronic Sources
Prentice Hall Handbook for Writers
The Preparation of Term Papers and Reports
A Dialogue of Theory and Practice
Science and Technology Policy in the 1980s and Beyond

Written in a lively, conversational tone and amply illustrated, Bookmarks: A Guide to Research and Writing establishes a new benchmark for college
research guides, serving as a bridge between old and new traditions for researchers who expect to work regularly in both print and electronic
environments. Bookmarks: A Guide to Writing and Research, Second Edition, demystifies the writing process by engaging and guiding students through the
entire research and writing process. The new edition includes an expanded focus on rhetorical issues, addressing audience, authorial stance, and balanced
argumentation, encouraging writers to connect their projects to the wider community and to find a clear purpose for their research projects. The
completely updated approach to research encourages students to use new technologies to find reliable information, using electronic library catalogs, online
databases, and the WWW, encouraging them to use the technologies to locate the sources that are most appropriate for their topics and purposes.
Bookmarks attends to all aspects of the research and writing process, guiding students through the strategies for selecting a topic, refining it, and
developing it into a full-fledged research hypothesis; finding and positioning sources, using them in appropriate and responsible ways to further their
projects, and documenting and completing their final projects for print or electronic publication. Renowned authors John Ruszkiewicz and Janice Walker
prepare students for the ever-changing demands of conducting research in today's technology-driven society.
This report is designed to present the research programs of the Air Force Office of Scientific Research for the information of users of Air Force research, for
scientific investigators working in the same or in allied fields, and for the military, scientific and academic, and Government communities at large.
Emphasizing the fundamental role of purpose in the writing process, this text blends proven strategies with contemporary thought on the teaching and
learning of writing. It includes exercises and an appendix on grammar usage. Ancillary package available upon adoption.
Complete, concise, and specially designed for easy access, this guide to the process of writing the research paper features a no-nonsense handbook format
that helps students quickly find the information they need. The Third Edition of Handbook for College Research provides the latest information on locating
and evaluating print and electronic source material as well as documenting sources in four different styles (the APA, Chicago, CBE, and updated MLA
guidelines). In addition to guiding students in the stages of writing the research paper—planning, drafting, and revising, this edition includes convenient, intext annotations with each citation, providing clear visual models of the four styles. Coverage of electronic research includes the latest information on
conducting electronic research, interpreting search engines, evaluating Internet and other electronic sources, and documenting electronic sources in the
four documentation styles.
The Writer's Workplace
Citation Sources in Michigan Supreme Court Opinions
Reading and Understanding College Textbooks
Library & Information Science Abstracts
Technical Paper - Bureau of Mines
Collected Presentations, Monterey, California, November 3-5, 2003
Essay Writing for Canadian Students : with Readings
Indiana Edition, Third Course
Verbeelde gemeenschappen
Trademarks
Making Connections
De hoofdpersoon van De jacht op het verloren schaap is een jongeman van tegen de dertig, die samen met zijn vriendin, een meisje
met sensationeel mooie oren, op zoek gaat naar een zeer speciaal schaap met een ster op de rug. Hij wordt hiertoe gedwongen door
een sinistere man die volgeling is van de Leider, het kopstuk van een extreemrechtse beweging. De Leider leeft al zo n veertig
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jaar op mysterieuze wijze met een gezwel zo groot als een golfbal in zijn hoofd. In de hallucinaties die door dit gezwel worden
veroorzaakt, komt het onbekende schaap voor... De jacht op het verloren schaap is een echte Murakami: boeiend, geestig,
avontuurlijk en mysterieus.
Written by two professionals with differing perspectives, this text covers both research and practice. It offers basic how-to
information on the use of such systems, covers topics and issues for which there are no accepted paradigms, and discusses
alternative points of view within a framework of previous research. Designed to assist beginning searchers, the text covers online
systems that primarily provide information in the form of bibliographic citations.
Presented in a clear and visually appealing fashion, THE WRITER'S WORKPLACE breaks down the difficult writing concepts into easy
to read, step-by-step explanations. All elements of writing, from grammar through the writing process, are covered in this text
making it the most comprehensive yet easiest book on the market for the beginning writing student.
Het verhaal van de Dienstmaagd, Margaret Atwoods meesterwerk over een afschrikwekkende toekomst, is uitgegroeid tot een moderne
klassieker en bewerkt tot de zeer succesvolle tv-serie The Handmaid's Tale. De testamenten is Atwoods langverwachte, adembenemende
nieuwe roman. Vijftien jaar na de gebeurtenissen in Het verhaal van de Dienstmaagd heeft het totalitaire regime van de Republiek
Gilead nog altijd de macht in handen, maar van binnenuit begint het scheuren te vertonen. Op dit allesbepalende punt in de
geschiedenis komen de levens van drie verschillende vrouwen samen, met mogelijk explosieve gevolgen. Twee van hen groeiden op aan
weerszijden van de grens: de bevoorrechte dochter van een hoogstaande bevelvoerder in Gilead en een meisje in Canada dat de
verschrikkingen op tv ziet en meeloopt in demonstraties tegen het regime. De derde vrouw is een van de machthebbers in Gilead, die
al jaren aan de top weet te blijven door schandelijke geheimen te verzamelen en in te zetten tegen haar concurrenten. Diep
verborgen geheimen brengen deze vrouwen uiteindelijk samen, en confronteren hen met zichzelf en met de vraag hoever ze willen gaan
voor waar zij in geloven. Aan de hand van de persoonlijke verhalen van de drie vrouwen biedt Margaret Atwood de lezer een kijkje
in het corrupte systeem van Gilead. Dat doet ze met een indrukwekkende mengeling van spanning, fijnzinnige humor en een virtuoos
verteltalent. Margaret Atwood (Ottawa, 1939) wordt beschouwd als de 'grande dame' van de Canadese literatuur. Ze woont en werkt in
Toronto en verwierf de afgelopen halve eeuw een miljoenenpubliek met haar boeken, die in 45 landen worden uitgegeven. The
Handmaid's Tale, haar bekendste roman, werd bewerkt tot een uiterst populaire bekroonde televisieserie, met in de hoofdrol
Elisabeth Moss. Atwood heeft verschillende keren op de shortlist van de Man Booker Prize gestaan. De blinde huurmoordenaar werd
bekroond met deze prijs, en nog voor de daadwerkelijke publicatie stond De testamenten al op de shortlist.
A Guide to Research and Writing
Swing time
Research Papers
Organization and Efficiency of Research Groups
AFOSR Research: the Current Research Program, and a Summary of Research Accomplishments
The Write Start with Readings
Steps to Writing Well, 2016 MLA Update
Bookmarks
Internet Librarian 2003
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