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Tolken gör det möjligt för poliser, sjuksköterskor, läkare, domare och andra fackpersoner att genomföra
samtal där det finns språkbarriärer. Vad är tolkens uppgift i sådana situationer?Läroboken ger en solid

introduktion till tolkyrket inom offentlig sektor. Författaren utgår från tolkens yrkesetik som fastslår att bägge
parter i samtalet har likvärdiga krav på tolkens kompetens. Tolken är på så sätt tvåpartisk. Samtidigt är
tolkens viktigaste verktyg, språket, ett mångsidigt fenomen som gör tolkens uppgift krävande.Genom

autentiska exempel illustreras det komplexa samspelet i tolkade samtal. Boken bygger en teoretisk plattform
för tolkens funktion. Individens rätt att bli hörd och få information står i förgrunden, medan kunskap om
tvåspråkighet och dialogens komplexitet klargör förutsättningarna för tolkens professionsutövande. Den
tvåpartiska tolken vänder sig till tolkar, tolkstuderande och fackpersoner som kommunicerar via tolk i sitt

arbete.

Kjøp bøker av Hanne Skaaden. av Hanne Skaaden Bok 2017 Svenska För vuxna Ämne Tolkning Offentliga
sektorn Fler ämnen Språkvetenskap Översättning Upphov Hanne Skaaden i översättning av Ingrid Almqvist

Originaltitel Den topartiske tolken norska. häftad 2017. Lägg i varukorgen.
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Stormnatt PDF. Att arbeta med tolk. Boken utgår från grundläggande frågor om vad tolkning i talade språk
innebär. Den tvåpartiska tolken. Handla säkert på CDON. Tolken gör det möjligt för poliser sjuksköterskor
läkare domare och andra fackpersoner att genomföra samtal där det finns språkbarriärer. lärobok i tolkning.
Arbetsförmedlingen för vem? en personlig skildring av jobbet som arbetsförmedlare under 20 års .pdf Hämta
Mimi Wessel. Den tvåpartiska tolken lärobok i tolkning Hanne Skaaden 2017. Den tvåpartiska tolken. Den
tvåpartiska tolken lärobok i tolkning Häftad 2017 Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 3
butiker SPARA på ditt inköp nu. Skaaden Den Tvåpartiska Tolken The Bipartial Interpreter Sköna konster
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