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Emile Durkheim mile Durkheim 1993 Diepgaande studie van de Franse socioloog (1858-1917)
Books in Print Supplement 1988
Arts & Humanities Citation Index 1998
Lord George Bentinck Benjamin Disraeli 1872
Ross and Wilson Anatomie En Fysiologie in Gezondheid En Ziekte 2017
Books in Print 1986
Northwest Anthropological Research Notes 1998 Vol. 2, no. 1 includes Papers presented at the first twenty annual
meetings of the Northwest Anthropological Conference, 1948-1967.
Effective Writing Pedro Pak-tao Ng 2003 This book offers basic guidelines on writing effectively for academic
purposes. It reminds students that writing is an integral part of the learning process, and shows them how to write
clear sentences, coherent paragraphs, and well-organized papers. It explains in detail matters of style and format,
including how to quote, cite, and list reference sources (using both APA and ASA styles), and how to present
quantitative and qualitative research results. Students can also learn how to revise, edit, and proofread to produce
a high-quality paper. While this guide is prepared for the use of both undergraduate and postgraduate students in the
social sciences, it contains a great deal of useful material that can help students studying other disciplines to write
better academic papers. To make the book more helpful, topics such as subject-verb agreement, the use of articles, verb
tenses, and punctuation are included in the appendices. Also included are detailed comments on revision of faulty
sentences taken from student writing and an extensive appendix on the use of over 300 selected words and phrases with
explanatory notes and example sentences.
Student Research and Report Writing Gabe T. Wang 2016-01-26 This is an invaluable, concise, all-in-one guide for
carrying out student research and writing a paper, adaptable to course use and suitable for use by students
independently, it successfully guides students along every step of the way. Allows students to better manage their
research projects Exercises and worksheets break down the research process into small steps and walk students
through each stage of the research project Offers real-world and lively examples that are attractive and relevant
to students Based on twenty years of experience in teaching research techniques to students in a way that avoids the
methodology “overkill” from encyclopaedic and intimidating textbooks Accompanying website includes powerpoint
lecture slides for instructors and helpful links to video resources for student. Visit
www.wiley.com\go\wang\researchreportwriting
Forthcoming Books Rose Arny 2003-04
Mevrouw Dalloway Virginia Woolf 2013-12-28 Op een mooie zomerochtend gaat Clarissa Dalloway de deur uit om
bloemen te kopen. Ze is bezig met de laatste voorbereidingen voor het feest dat ze die avond gaat geven. Terwijl ze door
Londen loopt overdenkt ze haar leven. Ze herinnert zich de tijd dat ze even oud was als haar dochter, en haar relatie met
Peter Walsh. Elders in London wordt Septimus Smith, zwaar getraumatiseerd teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog,
geplaagd door hallucinaties. Hun levens kruisen elkaar op verrassende wijze. Virginia Woolf (1882-1941) werd bekend
door modernistische meesterwerken als Mrs Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927) en Orlando (1928). Haar
thematiek en haar vloeiende stijl, die prachtig tot uiting komt in vele monologues int rieurs, zijn van blijvende invloed
geweest op de wereldliteratuur. Boukje Verheij vertaalde eerder onder veel meer Kim van Rudyard Kipling, Schateiland
van Robert Louis Stevenson en werken van Tom Holland.
De kleur paars Alice Walker 2013-10-17 In deze Pulitzer Prize-winnende roman vertelt Celie, een arme zwarte vrouw,
haar levensverhaal. Vanaf haar veertiende, toen ze werd misbruikt door haar vader, tot en met haar huwelijk met
`Mister , een wrede man die haar leven ondraaglijk maakte. De ontdekking dat hij jarenlang brieven van haar zusje voor
haar achterhield en de liefde en eigenwaarde die ze eindelijk vond bij haar vriendin Shug, gaven haar de kracht om terug te
vechten.
Een zaterdag in september Maeve Binchy 2019-08-20 Elk weekend rijdt Tom Fitzgerald met zijn paarse busje van Dublin
naar Rathdoon, een klein plaatsje op het Ierse platteland. En elk weekend stappen dezelfde passagiers in. Ook dit weekend
in september zijn ze er allemaal weer. Nancy Morris, die maar niet begrijpt waarom iedereen zo afstandelijk tegen haar doet.
De vrolijke Dee Burke, die zelfs in Rathdoon niet de rust vindt die ze zoekt. Ken Kenney, die zich steeds vreemder lijkt te gaan
gedragen. En Celia Ryan, die achter de bar staat in de pub van haar moeder en moed probeert te verzamelen voor een
lastige confrontatie. Maeve Binchy is onge venaard in het tot leven wekken van menselijke personages met hun heel
herkenbare gevoelens en emoties, hun gedachten en onzekerheden... Over de boeken van Maeve Binchy ‘[Maeve Binchy] schrijft
met humor en heel veel vertelkracht.’ Trouw ‘Deze roman is goed voor een paar tranen, door de mooie schrijfstijl van
Maeve Binchy.’ Libelle ‘Haar verhalen stralen warmte uit en hebben iets magisch.’ Oprah Winfrey
Sociology Robert Van Krieken 2013-09-12 Building upon the success of previous editions, this fully revised edition of
Sociology lays the foundations for understanding sociology in Australia. The depth and breadth of the book ensures
its value not only for first-year students, but for sociology majors requiring on-going reference to a range of
theoretical perspectives and current debates. This fifth Australian edition continues to build on the book’s reputation
for coverage, clarity and content, drawing upon the work of leading Australian sociologists as well as engaging
with global social trends and sociological developments.
The Wadsworth Guide to MLA Documentation Linda Smoak Schwartz 2004 A concise guide to the most commonly
used kinds of MLA citations €”now with the latest 2003 updates €”brief enough to be used as a supplement to a
handbook or literature anthology, yet comprehensive enough to address all of the documentation issues students
might encounter.
Bengaals vuur, of De macht van de rede Amitav Ghosh 1989 Een weesjongen uit Bengalen wordt in westerse geest
opgevoed en raakt verwijderd van zijn land.
De geheime tuin Frances Hogdson Burnett 2019-03-06 Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10
jaar. Mary staarde naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel tien jaar begraven,’
fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze mocht overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die
ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de geheime
tuin ziet Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij de geheimen
ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is
geheimzinnig, spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan Frances
Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge,
ego stische weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen – en daarmee zichzelf
– nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en
verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.
What Every Student Should Know about Citing Sources with MLA Documentation Michael Greer 2007 What Every
Student Should Know About Citing Sources with MLA Documentation provides specific instructions on writing and
referencing in the Modern Language Association (MLA) style. It offers a comprehensive listing of in-text and works
cited models for a wide variety of print, electronic, and online sources. Included too are frequently asked questions
about MLA style and guidelines for formatting research papers. The What Every Student Should Know About...series is
a collection of guide books designed to help students with specific topics that are important in a number of different
college courses. Instructors can package any one of these booklets with their Allyn & Bacon/Longman textbook for
no additional charge, or the booklets can be purchased separately. Consult your local Allyn & Bacon/Longman
representative for more details.
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Over vrijheid John Stuart Mill 1870
Zee van papaver Amitav Ghosh 2012-01-30 Het reusachtige Engelse schip de Ibis staat op het punt een bij voorbaat
tumultueuze reis over de Indische Oceaan te maken. Het doel is om tegen China ten strijde te trekken in een grimmig conflict
dat later de Eerste Opiumoorlog (1839-1842) zou gaan heten. De bemanning van het schip bestaat uit een bonte stoet
personages: zeevaarders, verstekelingen, koelies en criminelen. In een tijd van koloniale onrust brengt het lot een groep
mensen uit India en het Westen samen: van de berooide Indiase vorst Neel tot de bevrijde Amerikaanse slaaf Zachary en van
de gevluchte, jonge Indiase vrouw Deeti tot de vurige Fran aise Paulette. Terwijl de oude familiebanden steeds minder
belangrijk worden, groeit de saamhorigheid tussen de jah zbhai, de broeders van het schip. Dit epische, historische
avontuur speelt zich af op de woeste golven van de Indische Oceaan, op de welige papavervelden langs de Ganges en in de
exotische achtersteegjes van China. Maar het is bovenal het brede scala aan fascinerende personages dat Zee van
papaver tot een zo rijke, adembenemende leeservaring maakt.
Dit jaar zal het anders zijn Maeve Binchy 2013-10-11 Dit jaar zal het anders zijn: is een bundeling kerstverhalen van
Maeve Binchy, waarmee zij opnieuw haar unieke talent bewijst om zonder onnodige romantischering intens warme verhalen
te schrijven. Ze geven een beeld van het brede scala aan gevoelens die de kersttijd met zich mee kan brengen: eenzaamheid,
gevoel van verlatenheid, discrepantie tussen blijde gezichten en onderhuidse spanningen, te hoge verwachtingen, verplichte
gezelligheid, maar ook echte saamhorigheid, goedheid en openheid. Deze verhalen gaan verder dan een witte kerst en een
harmonieus kerstdiner, het zijn levensechte verhalen die getuigen van een haarscherp inzicht in mensheid gevoelens en
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relaties. Maeve Binchy is een schrijfster met een scherp observatievermogen, een ingetogen gevoel voor humor en een groot
hart. Het is deze combinatie die haar boeken zo uniek maakt. Haar andere boeken zijn: terug naar Moutfern. En vergeet niet
te leven, echo's, onder de oude beuk, vrienden voor het leven, de spiegel van het meer en vluchtige ontmmoetingen. Sierlijk,
mensliefende fictie, boordevol prachtige personages.
Keys to Effective Learning Carol Carter 2006-12 This book focuses on developing effective learning techniques to
help readers excel in school, in their careers, and throughout their lives as lifelong learners. Unlike traditional study
skills books, this one emphasizes how people learn effectively by involvingthem in the active process of mastering their
mentalder
Hart
abilities
duisternis
and their personal confidence.The authors outline getting ready to learn through self-awareness, goal
setting and time management, as well as, critical and creative thinking, targeting success in school through reading and
studying, listening and memory, taking notes and test taking, quantitative learning, researching and writing, gathering
and communicating ideas, as well as, creating life success.For individuals interested in effective learning techniques.
Joseph Conrad 2015-07-01 Vanaf het vallen van de avond tot in het holst van de nacht vertelt
Marlow zijn scheepskameraden het beklemmende verhaal van zijn tocht over de rivier de Kongo. In opdracht van een
Belgische
Het
beslissende
handelsmaatschappij
moment
vaart hij met een afgeleefde boot naar het hart van Afrika, op zoek naar de mysterieuze
verdwenen handelsagent Kurtz. Tijdens zijn reis maakt Marlow kennis met de donkerste krochten van de menselijke geest,
gepersonifieerd door de bandeloze en ontspoorde Kurtz, die bij zijn dood het definitieve oordeel over de mensheid velt:
‘Afgrijselijk! Zo afgrijselijk!’
Malcom Gladwell 2013-09-20 Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal aan het rollen
te krijgen. Wie het beslissende moment herkent, heeft een recept voor succes in handen. Hoe wordt een onbekende debutant
een bestsellerauteur? Waarom is een televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om kinderen te leren lezen? Malcolm
Gladwell onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Idee n, gedrag, meningen en producten
verspreiden
Een
Afrikaans
zichverhaal
als ziektes. Zoals
n zieke een griepepidemie kan starten, zo kan
n graffitimaker de criminaliteit doen
toenemen of
n tevreden klant de lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende moment leest als een
avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme over de macht van nieuwe idee n. Het is een kaart voor verandering,
met een hoopvolle boodschap:
n creatieve persoon kan de wereld veranderen.
Roald Dahl 2013-09-12 Een Afrikaans verhaal is afkomstig uit de bundel Over en sluiten, die
nog negen andere spannende korte verhalen over gevechtspiloten in de oorlog bevat.Een man ontrafelt het mysterie van
zijn verdwenen
Mla
Documentatn
melkStyle
en komt daarbij voor een verrassing te staan. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de
chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen
voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van
vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
Greer 2003-09
Ik ben Malala Christina Lamb 2013-10-09 Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat
om middernacht is gesticht. Toen ik de dood in de ogen keek, was het middaguur net aangebroken.’ Wie is Malala? Malala
Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht geschoten door een talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud.
Al snel werd dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze als
meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft de aanslag en haar verhaal gaat de hele wereld over. Sindsdien is
Malala het symbool van de strijd voor onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala zelf! Hoe zij opgroeide in
Pakistan, hoe haar familie omgaat met alle problematiek en hoe haar leven er nu uitziet.
English Essay Writing Handbook Emmanuel Tatah Mentan 2019-01-23 There is no available information at this time.
Author will provide once available.
De terugreis Maeve Binchy 2014-01-24 In deze verhalenbundel laat Maeve Binchy zien hoe een reis of vakantie haar
personages
Writing
andeen
Presenting
frisse blikResearch
op hun leven kan bieden – of hun hele toekomst kan veranderen. Zo bezoekt Gina het dorp waar
haar moeder Freda is opgegroeid. We zien hoe Annie het leven van een vreemde binnenstapt via de inhoud van diens koffer.
Juffrouw Vogel vindt bij toeval een vakantievriend. En als Maura voor drie maanden een oppas voor haar huis inhuurt
blijkt dat grotere gevolgen te hebben dan ze ooit had kunnen bedenken.
Angela Thody 2006-06-15 This accessible and wide-ranging book is an invaluable
introductory guide through the choices to be made when deciding how to report research. Writing and Presenting
Research covers research written as theses and dissertations; chapters, books, reports and articles in academic,
professional or general media such as newspapers; and also reviews the options for presenting research orally as
lectures, keynotes, conference papers and even TV game shows. These forms of reporting research have well-established
conventions for their formats, but they also have growing numbers of alternative possibilities. This has generated
debate about what is, or is not, acceptable, and the aim of this book is to make this debate more manageable for those
wanting to assess which of the conventional or alternative possibilities on offer is most appropriate for reporting
their current research. Arranged in easily followed sections enlivened with checklists, style variations, examples and
reflection points, Writing and Presenting Research has relevance to the social sciences, arts, humanities, natural and
applied sciences and law and is an invaluable reference tool for new and experienced researchers alike. SAGE Study
Skills
L.
Gulliver's
are essential
reizen study guides for students of all levels. From how to write great essays and succeeding at
university,
A
Manual for
to Writers
writing your
of Research
undergraduate
Papers, Theses,
dissertation
and Dissertations,
and doing postgraduate
Eighth Edition
research, SAGE Study Skills help you
get the best from your time at university. Visit the SAGE Study Skills hub for tips, resources and videos on study
success!
Jonathan Swift 1792
Kate L. Turabian 2013-04-09 A
little more than seventy-five years ago, Kate L. Turabian drafted a set of guidelines to help students understand how
to write, cite, and formally submit research writing. Seven editions and more than nine million copies later, the name
Turabian has become synonymous with best practices in research writing and style. Her Manual for Writers continues
to be the gold standard for generations of college and graduate students in virtually all academic disciplines. Now in
its eighth edition, A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations has been fully revised to meet
the needs of today’s writers and researchers. The Manual retains its familiar three-part structure, beginning with an
overview of the steps in the research and writing process, including formulating questions, reading critically, building
arguments, and revising drafts. Part II provides an overview of citation practices with detailed information on the two
main scholarly citation styles (notes-bibliography and author-date), an array of source types with contemporary
examples, and detailed guidance on citing online resources. The final section treats all matters of editorial style, with
advice on punctuation, capitalization, spelling, abbreviations, table formatting, and the use of quotations. Style and
citation
Het
monsterplan
recommendations have been revised throughout to reflect the sixteenth edition of The Chicago Manual of
Style. With an appendix on paper format and submission that has been vetted by dissertation officials from across the
country and a bibliography with the most up-to-date listing of critical resources available, A Manual for Writers
remains the essential resource for students and their teachers.
Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high school met wel heel bijzondere leerlingen De spanning
tussen de normo's en de monsters loopt hoog op. Frankie en Melody vinden dat de tijd gekomen is om beide groepen voor
eens en altijd met
Investigating
Lexis
elkaar te verzoenen. Ze bedenken een geniaal plan. Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze populaire
Egyptische prinses was lange tijd de bijenkoningin onder de monsters en doet er nu alles aan om het masterplan van Frankie
en Melody te laten mislukken.
Political Science Journal Information Fenton S. Martin 1990
Jos Ram n Calvo-Ferrer 2015-01-12 Lexical research plays a central role in present-day
. linguistics. Thanks to its ability to combine the traditional humanistic approach with state-of-the-art linguistic
theory, it quickly responds to the demands16
of a constantly changing society, which requires scholars
,
to provide
answers to
. challenges in the field
1 of translation, language teaching and language use. Furthermore, while still dealing
with areas like legal
, language or dictionaries, the parameters of research have expanded to include previously
. unforeseeable
3
fields, such as video
, game ,terminology, code
,
mixing in pop
, music or the translation of erotic literature.
This book shows how researchers are currently responding to these challenges, with a collection of essays
representing
The
Dissertation
various
Journey
aspects of lexicography, combining cutting-edge research with a user-friendly approach. Divided
into four major sections (Lexical Theory and Acquisition; Legal Terminology; Dictionaries; and New Challenges), it
proves that lexicology, lexicography and terminology are very much at the forefront of current research trends.
Guide to Graduate Study Indiana University Foundation. Grant Information and Assistance Office 1979
Carol M. Roberts 2010-08-23 It’s an uphill climb—but the view from the top makes it all
worthwhile. A dissertation can be challenging, but this informative book helps you overcome the obstacles along the
way. Using graphics, checklists, and sample forms, this guide readies you for each step of the process, including
selecting the committee, getting acclimated to academic writing, preparing for your oral defense, and publishing your
research. New features include: A chapter on ethical considerations Expanded coverage of digital data collection and
the Internet More detailed information on conducting the literature review A discussion of how to develop a
theoretical or conceptual framework
Guide to the Successful Thesis and Dissertation James E. Mauch 1983 Getting started; The research advisor;
Developing the proposal; Preparation of the proposal; The thesis or dissertation committee; Approval of the study
plan; Conduct of the study; Writing the manuscript; Defense of the thesis or dissertation; The completed thesis or
dissetation and future growth.
De wereld van Odysseus Moses I. Finley 2009 Onderzoek naar de historische werkelijkheid achter de Ilias en de Odyssee
van Homerus, de klassieke heldendichten uit de Griekse oudheid.
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