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Norsk Polsk Ordbok
This handbook gives an overview of language for special
purposes (LSP) in scientific, professional and other contexts,
with particular focus on teaching and training. It provides
insights into research paradigms, theories and methods while
also highlighting the practical use of LSPs in concrete
discourse situations. The volume is transdisciplinary oriented
with a firm basis in the language sciences, including
terminology, knowledge transfer, multilingual and crosscultural exchange.
Universitetsforlaget, 1995. 858 s. ISBN 82-00-22463-5
ORDBOK. Dette er en ordbok for studenter, lærere og elever
i den videregåen-de skole som ønsker flere opplysninger enn
det de finner i de vanlige skole-ordbøkene. Ordboka har også
med de vanlige brukte termene innenfor viktige fagområder.
Her gis flere betydningsvarianter enn i vanlige skoleordbøker.
Ordboka inneholder 35.000 oppslagsord. Den gir
opplysninger om lydskrift og grammatikk (ordklasse og
avvikende bøyningsformer). Engelske oppslagsord blir
oversatt til og ofte forklart på norsk. Forskjellige symboler er
tatt ibruk for å vise om oppslagsordet kun hører hjemme i
slang eller muntlig taleeller om det bare kan brukes i britiskeller amerikansk-engelsk.

For more than forty years, the Haugen
Norwegian–English Dictionary has been regarded as
the foremost resource for both learners and
professionals using English and Norwegian. With
more than 60,000 entries, it is esteemed for its
breadth, its copious grammatical detail, and its rich
idiomatic examples. In his introduction, Einar
Haugen, a revered scholar and teacher of
Page 1/3

Read PDF Norsk Polsk Ordbok
Norwegian to English speakers, provides a concise
overview of the history of the language, presents the
pronunciation of contemporary Norwegian, and
introduces basic grammatical structures, including
the inflection of nouns and adjectives and the
declension of verbs.
Ordboken inneholder ca. 35 000 oppslagsord med
eksempler på polsk og norsk, lydskrift på begge
språk, egen grammatikkdel og CD-ROM for
elektroniske oppslag. Den er tillatt ved eksamen og
er en kombinasjon av ordbok og tradisjonell
dictionary: "Polsk ordbok" oversetter til norsk og gir
forklarende eksempler på ordet i bruk både på polsk
og norsk. Ordboken er egnet for de som bruker polsk
i jobb eller privat. Med boken følger det en CD-ROM
som inneholder ordboken i digital versjon.
Boken tar for seg de kulturelle forbindelsene mellom Norge
og Polen, og ser på den gjensidige innflytelsen kunstnere har
hatt på hverandre. Den presenterer norsk-polske
kulturforbindelser innen teater, film og litteratur, tar for seg
billedkunst, arkitektur og musikk og presenterer
kunstnerprofiler som Tomaszewski, Polanski, Wajda,
Kieslowski, Janda, Twardowski og Lutoslawski så vel som
Ibsen, Grieg, Tellefsen, Garbarek og Fosse.
The IGU provides translation of key terms for a worldwide
dissemination/standardization in the gas trade. Features: * A
reliable vocabulary, by professionals of the IGU * Over 6,000
entries in 10 languages * Vocabulary arranged by 10
subjects, English, French, German, Spanish, Italian,
Norwegian, Polish, Russian, Slovak and Czech * Definition,
drawings, bibliography * 8 appendixes * As well as an
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alphabetical index in each of the 10 languages
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