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Norton Field Guide To Writing
THIS TITLE HAS BEEN UPDATED TO REFLECT THE
2016 MLA UPDATE. Flexible, easy to use, just enough
detail--and the number-one best selling rhetoric.
Fully updated 2009 MLA documentation guidelines with
revised templates that show students how to cite sources
using the current style.
How might we love God and our neighbors through the
task of writing? This book offers a vision for expressing
one's faith through writing and for understanding writing
itself as a spiritual practice that cultivates virtue. Drawing
on authors and artists throughout the church's history,
we learn how we might embrace writing as an act of
discipleship for today.
In contrast to much current scholarship on women and
material culture which focuses primarily on women as
consumers, this essay collection provides case studies
of women who produced material objects. The essays
collected here make an original contribution to material
culture studies by focusing on women's social practices
in relation to material culture. The essays as a whole are
concerned with women's complex and active
engagement with material culture in the various stages of
the material object's life cycle, from design and
production to consumption, use, and redeployment. Also,
theorized and described are the ways in which women
engaged in meaning making, identity formation, and
commemoration through their manipulation of materials
and techniques, ranging from taxidermy and shell work
to collecting autographs and making scrapbooks. This
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volume takes as its object of investigation the overlooked
and often despised categories of women's decorative
and craft activities as sites of important cultural and
social work. This volume is interdisciplinary with essays
by art historians, social historians, literary critics,
rhetoricians, and museum curators. The scope of the
volume is international with essays on eighteenthcentury German silhouettes, Australian aboriginal ritual
practices, Brittany mourning rites, and Soviet-era recipes
that provide a comparative framework for the majority of
essays which focus on British and North American
women who lived and worked in the long nineteenth
century. This volume will appeal to a broad range of
students and scholars in women's history, art history,
cultural studies, museum studies, anthropology, cultural
and social history, literature, rhetoric, and material
culture studies.
The Little Seagull Handbook offers the kind of succinct
advice students need about grammar, punctuation,
documentation, and the writing process--an in addition, it
covers the kinds of writing they are most often
assigned--reports, analyses, narratives, and more. The
second edition includes unique help for students whose
primary language is not English. Available in two
versions--with and without exercises.The Seagull
Reader: Poems offers a dynamic selection of
poems--both contemporary works and classroom
favorites--in a flexible format at an unmatched price. The
Third Edition features the same precise apparatus as
previous editions, but now also features new pedagogy
carefully tailored to poetry.
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'Dit is de roman die Borges had willen schrijven' El País
De wilde detectives vertelt het verhaal van twee
hedendaagse don quichotes, de Mexicaanse dichters
Arturo Belano en Ulises Lima, die met drugsdeals in hun
levensonderhoud voorzien. Hun zoektocht naar een
verdwenen dichteres uit de vorige eeuw verandert in een
tragikomische queeste die hen over de hele wereld en
dwars door verschillende tijdvakken voert. Als ze
uiteindelijk zelf spoorloos verdwijnen, haalt een kleurrijk
gezelschap herinneringen aan hen op: mislukte
schrijvers, geschifte kunstenaars, misdadigers,
architecten, hoertjes en neonazi's. De wilde detectives is
een geestdriftige, wellustige, hoogst originele en
ambitieuze roman waarin onze krankzinnige wereld en
dwaze tijd aan ons voorbijtrekken. Roberto Bolaño
(1953-2003) is de superster van de Latijns-Amerikaanse
literatuur; sinds zijn veelvuldig bekroonde roman De
wilde detectives in 1998 verscheen is zijn omvangrijke
oeuvre alom geprezen. Met zijn meesterwerk 2666 trad
Bolaño definitief toe tot de literaire canon. Inmiddels zijn
ook de romans Antwerpen en Naziliteratuur in de
Amerika's in een Nederlandse vertaling verschenen. 'De
wilde detectives stemt melancholisch en maakt
weerbaar. Het laat zien hoe moeilijk het is om de hoop
die je hebt als je jong bent, vast te houden' The New
York Times
The #1 brief handbook--and one that students say
improves their writing
Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een
hongerloon. Barbara Ehrenreich besloot zich bij dit leger
van de slechtbetaalden aan te sluiten. Ehrenreich
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verhuisde naar Florida en vervolgens naar Maine en
Minnesota. Daar huurde ze de goedkoopst mogelijke
kamers en werkte ze als serveerster, kamermeisje,
schoonmaakster, bejaardenhulp en verkoopster. Al gauw
moest ze vaststellen dat de ‘minste’ baantjes een
enorme mentale en lichamelijke kracht vereisen. En een
baan is niet genoeg: wie in Amerika graag een dak
boven zijn hoofd heeft, zal er ten minste twee
laagbetaalde banen op na moeten houden. Toch werd
Ehrenreich getroffen door het optimisme en de
solidariteit onder de laagbetaalden. De achterkant van
de Amerikaanse droom is een indrukwekkend portret van
slechtverdienende Amerikanen in al hun
vasthoudendheid, angst en verrassende vrijgevigheid.
Non-degree and undergraduate students are both
inexperienced essay writers who need close guidance to
become effective writers. One of the puzzles which they
encounter at the college and university after reporting for
studies is the course assignments offered to them by
their lecturers, which demand them to be critical thinkers
and argumentative essay writers. In most colleges and
universities, lecturers provide to students broad
questions to answer in the form of essays, either in
group or individual assignments. How should they turn
the broad assignment questions provided to them by
their lecturers into specific researchable topics for
essays? How should they handle literature in order to
obtain valuable information to answer the provided
question? How should they construct an informed and
convincing argument using the collected information as
evidence? This book concerns these and other related
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questions. With its clear illustrations, the book is
designed to be a self-study guide and to offer solutions
to many struggling students in colleges and universities.
At the same time, the book can be helpful for lecturers to
instruct their students how to write effective course
assignments in their respective courses.
This is the most accessible architectural theory book that
exists. Korydon Smith presents each common
architectural subject – such as tectonics, use, and site –
as though it were a conversation across history between
theorists by providing you with the original text, a
reflective text, and a philosophical text. He also
introduces each chapter by highlighting key ideas and
asking you a set of reflective questions so that you can
hone your own theory, which is essential to both your
success in the studio and your adaptability in the
profession. These primary source texts, which are
central to your understanding of the discipline, were
written by such architects as Le Corbusier, Robert
Venturi, and Adrian Forty. The appendices also have
guides to aid your reading comprehension; to help you
write descriptively, analytically, and disputationally; and
to show you citation styles and how to do library-based
research. More than any other architectural theory book
about the great thinkers, Introducing Architectural Theory
teaches you to think as well.
GENRE: AN INTRODUCTION TO HISTORY, THEORY,
RESEARCH, AND PEDAGOGY provides a critical
overview of the rich body of scholarship that has
informed a “genre turn” in Rhetoric and Composition,
including a range of interdisciplinary perspectives from
Page 5/17

Bookmark File PDF Norton Field Guide To Writing
rhetorical theory, applied linguistics, sociology,
philosophy, cognitive psychology, and literary theory.
Jende Jonga is een jonge immigrant uit Kameroen, die
naar de Verenigde Staten is vertrokken in de hoop op
een beter leven voor hemzelf, zijn vrouw Neni en hun
zesjarige zoon. In het najaar van 2007 lijkt het geluk hem
toe te lachen: hij krijgt een baan als chauffeur van Clark
Edwards, een topman bij Lehman Brothers, die van zijn
nieuwe werkkracht punctualiteit, discretie en vooral
loyaliteit verlangt. Bovendien biedt Clarks vrouw Cindy
Neni een riant betaalde baan als huishoudster. Hoop
gloort op een betere toekomst in de VS voor Jende en
Neni. Maar er schuilen duistere geheimen in de wereld
van de macht en het grote geld, en weldra ontdekken
Jende en Neni barsten in de façades van hun
werkgevers. De financiele wereld schudt op zijn
grondvesten door de onverwachte val van Lehman, en
als Jende zijn baan dreigt te verliezen, komt de relatie
met zijn vrouw Neni ook in het gedrang. De levens van
de Jonga's en de Edwards krijgen een dramatische
wending, die Jende en Neni voor een uiterst moeilijke
keuze plaatst. Met empathie, inzicht en droge humor
vertelt Imbolo Mbue een meeslepend verhaal over de
klassenmaatschappij, raciale kwesties, het huwelijk en
de valkuilen van de Amerikaanse Droom.
Flexible, easy to use, just enough detail and the numberone best selling rhetoric."
Pulitzer Prize-winnende autobiografie van de grote
vrouw achter de Watergate-onthullingen. Katharine
Graham was een timide telg uit een roemrucht en
steenrijk geslacht. Als kind werd ze aan haar lot
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overgelaten. Als vrouw maakte ze mee hoe haar briljante
man Phil, vertrouweling van onder andere John F.
Kennedy, langzaam door depressies werd verzwolgen
en ten slotte zelfmoord pleegde. Eenmaal weduwe
overwint Graham haar onzekerheid. Van vrouw die
etentjes organiseerde transformeerde ze in
charismatisch leider van een gezaghebbende krant. Ze
overleefde het old boys network van de krantenwereld
en slaagde erin The Washington Post tot nieuwe
hoogten te brengen.
Tijdens een bezoek aan zijn vroegere woonplaats Burlington
in de staat Ohio, wordt Amos Decker benaderd door een man
die hij in eerste instantie niet herkent. Maar wanneer de man
zich aan hem voorstelt, gaan alle alarmbellen af. Meryl
Hawkins was de eerste persoon die Decker ooit arresteerde
voor moord, vele jaren geleden toen Decker als jonge
rechercheur aan het begin van zijn carrière stond. Het betrof
een viervoudige moord – twee mannen en twee kinderen – en
het bewijs was overweldigend: op de plaats van de misdaad
achtergelaten DNA en een vingerafdruk lieten er geen twijfel
over bestaan wie de dader was. Hawkins werd gearresteerd,
berecht en veroordeeld tot levenslang. Nu, twaalf jaar later,
vertelt Hawkins aan Decker dat hij is vrijgelaten omdat hij op
sterven ligt. Maar voor hij sterft, wil hij nog eenmaal duidelijk
maken dat de moorden waarvoor hij is gestraft, nooit door
hem zijn gepleegd. Zou Decker destijds een fout hebben
gemaakt? Wanneer hij zich weer verdiept in de zaak, ontdekt
hij dat het bewijsmateriaal dat toen zo overtuigend leek,
misschien toch niet zo zuiver was. Samen met zijn vroegere
partner Mary Lancaster gaat hij op zoek naar de waarheid,
maar dat neemt niet iedereen hem in dank af...
Verhaal over de gebeurtenissen in het leven van een otter,
vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood.
Page 7/17

Bookmark File PDF Norton Field Guide To Writing
The most successful new rhetoric in a generation, now in a
version with a handbook—everything students need to write
and edit all the kinds of writing they're expected to do.
This book attempts to harness the power of stories to help
students grow and develop as writers. It argues that stories
and narratives can be utilized in the composition classroom,
specifically first-year composition (FYC) to break down
barriers. Stories and narratives can help students overcome
academic, personal, and creative barriers.
Reconnecting Reading and Writing explores the ways in
which reading can and should have a strong role in the
teaching of writing in college. Reconnecting Reading and
Writing draws on broad perspectives from history and
international work to show how and why reading should be
reunited with writing in college and high school classrooms. It
presents an overview of relevant research on reading and
how it can best be used to support and enhance writing
instruction.
With the volume's global perspective and comparative
framework, this collection contributes to the ongoing scholarly
examination of consumption by taking the topic of women,
material culture, and consumption into new arenas. The
essays explore the connections between consumption and
subjectivity; they build upon and complicate the idea that
consumption, as a form of meaning making, is key to the
construction of gendered, classed, and national identities.
Providing a cross-cultural perspective on consumption, the
essays are historically specific case studies. While some
essays examine women's consumption in a range of
Anglophone and Francophone locations, primarily in Britain,
France, Australia, Canada, and the US, other essays on
Chinese, Senegalese, Indian, and Mexican women's
consumption, particularly as it relates to fashion and design,
provide a comparative framework that will recalibrate ongoing
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discussions about consumption and domesticity, dress and
identity, and desire and subjectivity. In addition to its focus on
gender and consumption, this volume addresses gender and
collecting, exploring the tensions between accumulation and
systematic collecting. Also examined is the way in which the
display of collected objects?in Impressionists' paintings, in
mass-produced illustrations, in the glass cases of museums
and department stores?participates in the construction of
particular identities as well as serving as a kind of valueproducing material practice.
Rejecting traditional notions of what constitutes art, this book
brings together essays on a variety of fiber arts to recoup
women's artistic practices by redefining what counts as art.
Although scholars over the last twenty years have turned their
attention to fiber arts, redefining the conditions, practices, and
products as art, there is still much work to be done to
deconstruct the stubborn patriarchal art/craft binary. With
essays on a range of fiber art practices, including embroidery,
knitting, crocheting, machine stitching, rug making, weaving,
and quilting, this collection contributes to the ongoing
scholarly redefinition of women's relationship to creative
activity. Focusing on women as producers of cultural products
and creators of social value, the contributors treat women as
active subjects and problematize their material practices and
artifacts in the complex world of textiles. Each essay also
examines the ways in which needlework both performs
gender and, in turn, constructs gender. Moreover, in
concentrating on and theorizing material practices of textiles,
these essays reorient the study of fiber arts towards a focus
on process?the making of the object, including the conditions
under which it was made, by whom, and for what purpose?as
a way to rethink the fiber arts as social praxis.

Easy to use, and to understand. Just enough detail.
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Flexible. Affordable. Already in use at more than 300
colleges and universities. The Norton Field Guide to
Writing--in three versions: a brief rhetoric (The Norton
Field Guide to Writing); a rhetoric and reader (The
Norton Field Guide to Writing with Readings); and a
rhetoric, reader, and handbook.
Flexible, easy to use, just enough detail—and now the
number-one best seller.
Schrijver Robert Kaplan neemt je mee op reis naar de
Balkan en voert je via het Midden-Oosten mee richting
Centraal-Azië. Onderweg vertelt Kaplan over de landen
waar velen eigenlijk verrassend weinig van weten. Zo
bezoekt hij Bakoe, de nieuwe oliehoofdstad van de
wereld, de woestijnen van Turkmenistan en de
verschillende etniciteiten in de Balkan. Gaandeweg leer
je verhalend over de tragische geschiedenis en politieke
ontwikkelingen. Ook maakt bij parallellen tussen Oost en
West. Wat kunnen wij van de landen in het oosten leren?
Ontdek het in ‘Oostwaarts’, het boeiende reisverslag
van Robert Kaplan. Robert D. Kaplan is een
Amerikaanse schrijver en journalist. Hij schreef onder
meer boeken over internationale politiek en reisverhalen
en zijn artikelen verschenen in vooraanstaande kranten
zoals The Washington Post, The New York Times en
The Wall Street Journal. Naast schrijver was Kaplan van
2009 tot 2011 lid van de Defense Policy Board van het
Pentagon en belandde hij in 2011 in de ‘Top 100 Global
Thinkers’.
Although most writing instructors know the benefits of
collaborative learning and writing in college writing
classes, many remain unsure how to implement
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collaborative techniques successfully in the classroom.
This collection provides a diversity of voices that address
the “how tos” of collaborative learning and writing by
addressing key concerns about the process. Fresh
essays consider the importance of collaborative work
and peer review, the best ways to select groups in
classes, integration of collaborative learning techniques
into electronic environments, whether group learning and
writing are appropriate for all writing classes, and ways
special populations can benefit from collaborative
activities. Despite its challenges, collaborative learning
can prove remarkably effective and this study provides
the advice to make it work smoothly and successfully.
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The
Orïsha Legacy Zélie heeft maar één kans om haar volk
te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha mensen met
magische krachten. Tot een wrede koning besloot de
maji, een minderheid met donkere huid en zilverwitte
haren, te vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe
moest kijken hoe de handlangers van de koning haar
moeder ophingen nog levendig herinneren. Sindsdien is
magie een doodzonde en een donkere huid iets om op
neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de
magie terug te brengen naar Orïsha. Met de hulp van
een prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien te
blijven van Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de
magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt overal op
de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar schuilt
misschien nog wel in haar groeiende gevoelens voor de
vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste
boekendeals voor een young adult-romandebuut van het
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jaar. Naast een meeslepend plot en een sterke heldin als
hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als
ras, politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het
moment ook in de wereld spelen.' Teen Vogue
'Complexe personages, een hoge inzet, en een
caleidoscopisch narratief boeien, en het snelle tempo
schiet de lezer naar een overweldigend slot dat net zo
veel vragen als antwoorden heeft.' PW 'Het epos waar ik
op heb gewacht.' Marie Lu, New York Timesbestsellerauteur van Legend en Warcross
Stronger Writing Skills for Teens offers middle and high
school teachers strategies, techniques, and materials for
teaching adolescent writing. It focuses on quality writing
instruction and presents the modes of writing as defined
by Common Core State Standards, with strategies, tips,
and suggestions for teaching each mode.
Cicero s reputatie als onovertroffen redenaar ontlokte
aan Quintilianus de uitspraak dat Cicero `niet de naam
van een man was, maar die van de welsprekendheid zelf
. Dat gold niet alleen voor Cicero s redevoeringen maar
ook voor zijn geschriften. Zijn boeken over retorica
behoren nog altijd tot de beste en de meest invloedrijke
op dit gebied. In De ideale redenaar laat Cicero enkele
ontwikkelde Romeinen uit zijn tijd een levendige
discussie houden over de eisen die men aan een goed
redenaar mag stellen en over de opleiding die hij moet
volgen om de idealen van de welsprekendheid zo dicht
mogelijk te benaderen. Hij legt er de nadruk op dat
beheersing van de retorische technieken niet voldoende
is om goed te spreken, maar dat men ook over
algemene ontwikkeling en een grondige kennis van
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zaken moet beschikken. In speelse vorm komen alle
aspecten van het redenaarsvak aan bod, vanaf de
opbouw en de invulling van het betoog tot en met de
voordracht en het beïnvloeden van de toehoorders. Meer
dan twintig eeuwen na publicatie is De ideale redenaar
nog steeds een standaardwerk voor iedereen die in het
openbaar moet spreken.

'De reuzenperzik' is een fantastisch kinderboek van
bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige
tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake.
Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je ereader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOSals Android-besturingssystemen. James woont al
jaren bij zijn tantes Spons en Spijker in een raar
bouwvallig huis op de top van een hoge heuvel in
het zuiden van Engeland. James moet van die niet
zo lieve tantes altijd hard werken. Aan dit saaie
leven komt een eind als hij van een oud mannetje
een zakje toverkracht krijgt. James laat het zakje bij
de kale perzikboom vallen, en dan groeit er aan de
boom een reusachtige perzik die zo groot wordt als
een huis! James kruipt door een tunnel de
reuzenperzik binnen en ontmoet Ouwe-GroeneSprinkhaan, juffrouw Spin, Lieveheersbeest en nog
meer dieren. Samen beleven ze de gekste
avonturen, zoals een wilde tocht van de heuvel af,
en zelfs een luchtreis over de oceaan. ‘Roald Dahl
is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ –
VPRO-gids
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More than 30 stellar authors have contributed to
these up-to-date essays on public services
librarianship, including timely topics such as new
service configurations, the impact of e-resources in
reference and collection development, and
innovative outreach. * Over 30 contributors, including
established experts and the next generation of
leaders in reference and public services librarianship
* A subject index guides readers to topics of interest
Nu verfilmd tot tv-serie met een grote rol voor o.a.
Gillian Anderson Na drie jaar in de gevangenis kijkt
Shadow uit naar de hereniging met Laura, zijn grote
liefde. Maar vlak voor hun weerzien komt Laura om
bij een auto-ongeluk. Shadow heeft nu niets meer
om voor te leven en op goed geluk accepteert hij
een baan van de raadselachtige Mr. Wednesday, die
meer over hem lijkt te weten dan hijzelf. Ze maken
een roadtrip door Amerika, waarbij Shadow tal van
excentrieke figuren ontmoet, met wie hij op
mysterieuze wijze verbonden blijkt. Shadow komt
erachter dat iedereen geheimen heeft, zelfs zijn
Laura. Hij ontdekt ook dat de alledaagse realiteit niet
de enige werkelijkheid is, of zelfs maar de
belangrijkste. Er dreigt een oorlog om de ziel van
Amerika, een oorlog waarin dromen, legenden en
mythen een grote rol spelen. En Shadow zit er
middenin. ‘Origineel, boeiend en oneindig inventief.’
George R.R. Martin, auteur van Game of Thrones
Schilderes Elaine Risley, een vrouw van achter in de
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veertig, keert terug naar Toronto, een stad die ze
vele jaren geleden ontvlucht is in de hoop alle
herinneringen aan haar vroegere leven achter haar
te laten: haar schooltijd vlak na de Tweede
Wereldoorlog, haar puberteit in de jaren vijftig, het
avant-gardekunstwereldje van de jaren zestig en het
feminisme van de vroege jaren zeventig. Wanneer
ze nu door de straten van de stad wandelt, die niet
langer sober en armoedig zijn, laat Elaine haar
verleden de revue passeren: haar onconventionele
familie, haar excentrieke en briljante broer, de
intolerante en gevaarlijke Mrs. Smeath, en de twee
mannen die Elaine later op soms rampzalige wijze
zou gaan liefhebben. En pas dan zal zij goed
begrijpen welke rol de raadselachtige Cordelia in
haar leven speelt. Elaine moet haar eigen identiteit
als dochter, geliefde, kunstenares en vrouw leren
accepteren - maar bovenal moet ze zien te
ontsnappen aan haar beklemmende herinneringen.
Kattenoog is een echte Atwood: geestig,
meeslepend, verontrustend en heel scherp.
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. Het verhaal van
de Dienstmaagd werd bewerkt tot een uiterst
populaire bekroonde televisieserie. Ruim dertig jaar
later kreeg de klassieker een vervolg; De
Page 15/17

Bookmark File PDF Norton Field Guide To Writing
testamenten werd direct een wereldwijde bestseller
en werd bekroond met de Booker Prize. 'Een van
Atwoods absoluut beste.' Marja Pruis, De Groene
Amsterdammer 'Nachtmerrieachtig, evocatief en
hartverscheurend.' The New York Times Book
Review
In 2004 schreef het internettijdschrift De recensent:
¿De lezers mogen blij zijn dat David Sedaris geen
eenzame wees is. Zijn vader, moeder, drie zussen,
broer, schoonzus, enkele honden, een papegaai en
zijn vriend leveren in al zijn verhalen levendige
personages op. Zijn ouders draven op als
huisjesmelkers op latere leeftijd, zijn broertje Paul
gaat trouwen, zijn vriend Hugh ruziet graag met hem
in gezelschap, zijn zus heeft een puinzooi gemaakt
van haar huis en zijn andere zussen hangen
voortdurend aan de telefoon. Zo opgesomd, klinkt
het erg saai. Maar Sedaris heeft een gave om ook bij
de normaalste situaties in te zoomen op de idiote
kant van de zaak. En juist de idiote situaties bekijkt
hij vanuit een droge invalshoek. Hilarisch over-thetop, zoals in Holiday on Ice, wordt het nergens; de
verhalen zijn realistischer en zijn stijl is meer
beschouwend geestig. Sedaris is een scherp
observator en pikt er de juiste zaken uit. Zaken waar
de betreffende personen zich voor zouden schamen,
maar die wel zo herkenbaar en humoristisch zijn.¿
The Norton Introduction to Literature presents an
engaging, balanced selection of literature to suit any
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course. Offering a thorough treatment of historical
and critical context, the most comprehensive media
package available, and a rich suite of tools to
encourage close reading and thoughtful writing, the
Twelfth Edition is unparalleled in its guidance of
understanding, analyzing, and writing about
literature.The Little Seagull Handbook offers the kind
of succinct advice students need about grammar,
punctuation, documentation, and the writing
process--an in addition, it covers the kinds of writing
they are most often assigned--reports, analyses,
narratives, and more. The second edition includes
unique help for students whose primary language is
not English. Available in two versions--with and
without exercises.
Ecologies of Writing Programs: Profiles of Writing
Programs in Context features profiles of exemplary
and innovative writing programs across varied
institutions. Situated within an ecological framework,
the book explores the dynamic inter-relationships as
well as the complex rhetorical and material
conditions that writing programs inhabit—conditions
and relationships that are constantly in flux as writing
program administrators negotiate constraint and
innovation.
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